
Листа предмета из педагошко-психолошко-методичке области                                          
Прилог уз тачку 14 / V редовна седница Изборног и Научно-наставног већа

тип реда студ. програм назив предмета

2006-2008. 1 Функционална писменост у настави српског језика

2006-2008. 1 Увод у Методику наставе

2006-2008. 1 Методика наставе српског језика

2006-2008. 1 Методичка пракса

2006-2008. 1 Методика наставе практичне комуникације

2006-2008. 1 Методика наставе књижевности

2006-2008. 1 Основи нормирања и настава српског језика

акредитован 1 Увод у Методику наставе

акредитован 1 Методика наставе српског језика

акредитован 1 Методичка пракса

акредитован 1 Методика наставе књижевности

акредитован 1 Језичка култура у наставној пракси

акредитован 1 Методика наставе практичне комуникације

акредитован 1-мастер-теорија и настава Специјални курс: Методика наставе српског језика

акредитован 1-мастер-теорија и настава Методика наставе српског језика као страног
2006-2008. 4 Методика наставе бугарског језика
2006-2008. 4 Методика наставе бугарске књижевности
2006-2008. 05 и 06 Класици српске књижевности у настави 1
2006-2008. 05 и 06 Класици српске књижевности у настави 2
2006-2008. 05 и 06 Историја читања у настави
2006-2008. 05 и 06 Интернет и студије српске књижевности у настави

2006-2008. 05 и 06 Стваралачке активности ученика у настави књижевности

2006-2008. 05 и 06 Увод у Методику наставе

2006-2008. 5 Методика наставе књижевности

2006-2008. 5 Методика наставе српског језика

2006-2008. 6 Методика наставе књижевности и српског језика

2006-2008. 05 и 06 Увод у читање модерне поезије у настави

2006-2008. 05 и 06 Методичка пракса

2006-2008. 05 и 06 Фолклорни елементи у српској књижевности у настави

2006-2008. 05 и 06 Стара српска књижевност и Библија у настави

2006-2008. 05 и 06 Прозни жанрови старе српске књижевности у настави

2006-2008. 05 и 06 Културноисторијски контекст старих књижевности у настави

2006-2008. 05 и 06 Европски контекст српске књижевности у настави 1



2006-2008. 05 и 06 Европски контекст српске књижевности у настави 2

2006-2008. 05 и 06 Тумачење књижевног дела у настави 1

2006-2008. 05 и 06 Тумачење књижевног дела у настави 2

2006-2008. 05 и 06 Приступи проучавању књижевности у настави

акредитован 5 Интернет и књижевност у настави

акредитован 5 Увод у Методику 05

акредитован 5 Методика наставе књижевности

акредитован 5 Књижевност и медији у настави

акредитован 5 Методика наставе српског језика

акредитован 5 и 6 Изборни курс из методике наставе књижевности и српског језика

акредитован 5 Методичка пракса 05

додат 5 и 6 - МАСТЕР Методика наставе књижевности

акредитован 6 Увод у Mетодику 06

акредитован 6 Методика наставе књижевности и српског језика

акредитован 6 Методичка пракса 06

преименован 8 Књижевни канон у настави

преименован 8 Стих и стил у настави

преименован 8 Роман 18. века у настави 1

преименован 8 Роман 18. века у настави 2

преименован 8 Иго и романтизам у настави

преименован 8 Херменаутички приступ у настави

преименован 8 Авангардно песништво у настави

преименован 8 Деконструкција и сукобљени модели интертекстуалности

није акредитован 8 Теорије рода у настави

преименован 8 - МАСТЕР Интерпретативне теорије у настави

додат, преименован 8 - МАСТЕР Компаративни приступ књижевности у настави 

2006-2008. 9 Методика наставе руског језика 1

2006-2008. 9 Методика наставе руског језика 2

акредитован 9 Методика наставе руског језика 1

акредитован 9 Методика наставе руског језика 2

акредитован 9- МАСТЕР Методика наставе руског језика

акредитован 9- МАСТЕР Општа методика наставе страног језика

2006-2008. 13 Методика наставе италијанског језика 

2006-2008. 13 Стратегије и технике наставе италијанског језика 

акредитован 13 Примењена лингвистика и настава италијанског језика 1

акредитован 13 Примењена лингвистика и настава италијанског језика 2



акредитован 13 Примењена лингвистика и настава италијанског језика 3

акредитован 13 Примењена лингвистика и настава италијанског језика 4

додат 13- МАСТЕР Специјалне теме из примењене лингвистике и наставе италијанског језика

2006-2008. 14 Методика наставе француског језика

2006-2008. 14 Методика наставе француског језика- пракса

акредитован 14 Методика наставе француског језика 1

акредитован 14 Методика наставе француског језика 2

акредитован 14 Методика наставе француског језика- пракса

акредитован 14 Тумачење француских књижевних текстова 1

акредитован 14 Тумачење француских књижевних текстова 2

акредитован 14 Тумачење француских књижевних текстова 3

акредитован 14 Тумачење француских књижевних текстова 4

акредитован 14-МАСТЕР Методика наставе француског језика

2006-2008. 15 Методе у настави страних језика 

2006-2008. 15 Савремена настава страних језика 

акредитован 15 Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1

акредитован 15 Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2

акредитован 15 - МАСТЕР Специјалне теме из примењене лингвистике 

акредитован 15 - МАСТЕР Специјалне теме из социолингвистике

акредитован 15 - МАСТЕР Критичка анализа дискурса

акредитован 15 - МАСТЕР Традуктологија

2006-2008. 16 Методика наставе румунског језика 

2006-2008. 16 Методичка пракса: хоспитовање (румунски језик)

акредитован 16 Методика наставе румунској језика 1

акредитован 16 Методика наставе румунског језика 1

2006-2008. 17 Методика наставе немачког језика

акредитован 17 Примењена лингвистика и настава немачког језика 1

акредитован 17 Примењена лингвистика и настава немачког језика 2

акредитован 17 - МАСТЕР Интеркултурна глотодидактика

2006-2008. 18 Дидактика скандинавских језика

2006-2008. 19 Увод у примењену лингвистику
2006-2008. 19 Методика наставе енглеског језика
2006-2008. 19 Методика наставе енглеског језика СПЕЦ 1

2006-2008. 19 Методика наставе енглеског језика СПЕЦ 2

2006-2008. 19 Методика наставе енглеског језика СПЕЦ

2006-2008. 19 Методика наставе енглеског језика - пројекат / пракса



додат 19- МАСТЕР Хуманистички приступ у настави енглеског језика

додат 19-МАСТЕР Принципи усвајања другог језика

додат 23-МАСТЕР Примењена лингвистика и методика наставе јапанског језика

додат 23-МАСТЕР Методика наставе јапанског језика

није акредитован 25 Методика наставе албанског језика 1

није акредитован 25 Методика наставе албанског језика 2

акредитован 27-МАСТЕР Библиотеке у образовним установама

акредитован 27- МАСТЕР Библиотеке у настави

стари мастер 27-МАСТЕР Високошколске библиотеке

акредитован 28 - МАСТЕР Примењена лингвистика и настава грчког језика

акредитован МАСТЕР Методичка пракса: хоспитовање

акредитован семинар Увод у психологију **

акредитован семинар Психологија читања **

акредитован семинар Развојна психологија

акредитован семинар Педагошка психологија

** Семинар за друштвене науке предлаже да предмети Увод у психологију и Психологија читања не буду укључени у педагошко-психолошко-методичке предмете.


