
Израда научног чланка ради проверања знања и примене методологије 

научног рада у академској 2016/2017. години 
 

За потребе полагања испита студент треба да напише прегледни чланак 

или приказ као врсту научног чланка. Он треба да има највише 10 страница (18 

000 словних знакова са размаком). 
 

Дефиницију и опис прегледног чланка или приказа као врсте научног чланка 

наводимо из студије Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе. 

Техника научноистраживачког рада, Академска књига, Нови Сад, 2010, стр.110. 
 

„Приказ или прегледни чланак научни је рад у коме се пише о научној 

монографији или монографској студији, у коме се обавештава о основним 

поставкама неког научног рада или групе сродних радова. Један аспект 

информативности о садржају дела о коме је реч неминовно мора постојати у 

приказима, али ако дескрипција превлада, прети опасност да се приказ претвори у 

резиме, а то није интенција. Циљ приказа је да покаже (и аргументује) начин на 

који дело третира тему, а не саму тему. 

Списак питања на која би аутор приказа научног дела требало да одговори 

обухватио би следеће: 
 

 у чему је специфичност, иновативност и значај теме 

 која је основна теза рада, да ли је експлицитно изражена 

 која се врста грађе у делу користи, да ли је грађа довољно истражена 

(примарна и секундарна), те да ли она потврђује тезу 

 која теоријска исходишта или теме за даља истраживања дело отвара 

 личне реакције и мишљења. 
 

Наравно, овај списак питања само је оријентациони, а ни редослед није 

обавезујући.ˮ 
 

ИЗГЛЕД И СТРУКТУРА ПРИКАЗА ИЛИ ПРЕГЛЕДНОГ ЧЛАНКА 
 

 Рад треба да буде написан ћирилицом. 

 Рад треба да буде написан у складу са граматичком и стилском нормом која 

се односи на научни рад. У том смислу треба примењивати правописну 

норму која је дата у: Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, 

Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2011.2 

 У раду треба да буде доследно спроведен онај цитатни стил који је студент 

одабрао на основу литературе предложене за овај предмет.  

 За потребе полагања овог испита студент треба да за свој научни прегледни 

чланак уради и следеће елементе:  

1. наслов 

2. сажетак 

3. кључне речи 

4. резиме  

5. библиографију 



 

ПРОЦЕС ПРИЈАВЕ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА ЗА ИСПИТ 

 

1. Студент може пријавити тему рада у терминима одржавање наставе из 

предмета (четвртак, 15.00 – 18.15 часова) или у термину одржавања 

консултација код предметног професора (петак, 16:30–17:30 часова, кабинет 

24).  

 

2. Студент може сам предложити тему рада или до ње доћи на основу предлога 

професора. Коначна тема рада се у оба случаја утврђује након консултација 

са предметним професором.  

 

3. Студент тему пријављује тако што након одабира теме попуњава следећи 

образац за пријаву теме и у одштампаној верзији лично га предаје 

предметном професору код кога је изабрао да уради завршни рад. 

 

Име и презиме студента 

 

 

Број индекса 

 

 

Студијски програм 

 

 

Библиографски подаци о 

делу које ће бити предмет 

научног прегледног 

чланка или приказа 

 

 

 

Цитатни стил који ће 

студент користити у раду 

 

 

 

 

 

4. Коначна верзија рада предаје се у одштампаном облику. 

5. Рок за пријаву теме рада је 29. децембар 2016. године. 

 


