
Naziv predmeta: PROSEMINAR 

Nositelj predmeta: Dr. sc. Natalija Bogović 

Suradnici: / 

Studijski program: Integrirani preddiplomski i diplomski studij 

Godina studija: 1. 

Broj sati tjedno:  2 

ECTS bodovi: 3 

Status predmeta: Obvezatni 

Načini i vrste 

izvođenja 

predmeta: 

Seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci. 

 

Uvjeti za upis 

predmeta: 

Položen predmet Opća metodologija 

Ciljevi  predmeta: Primijeniti i razviti načine znanstvenog rada kojima će se student služiti 

tijekom studija.  

Ishodi: Osposobljenost za temeljito studiranje i istraživanje literature, baze podataka 

i drugih izvora informacija na hrvatskom jeziku i na stranim jezicima.  

Kvalifikacija za primjerenu primjenu metodologije znanstvenog rada u 

izradi pisanih radova. Spremnost pri predstavljanju vlastitih usmenih i 

pisanih rezultata rada.  

Studenti će biti osposobljeni služiti se znanstvenim časopisima, 

leksikonima, rječnicima važnima za filozofsko-teološki studijski program. 

Moći će se služiti crkvenim dokumentima, samostalno studirati u knjižnici, 

kritički pristupati znanstveno/stručnim tekstovima i na primjeren način ga 

izložiti pismenim i usmenim putem. Upoznat će i na konkretnim radovima 

pokazati proces nastajanja znanstvenog rada odnosno postupak izbora 

tematike koju obrađuju, skupljanje literature za istu i primjerena obrada 

sakupljenog materijala. 

Sadržaj predmeta: Budući da je Proseminar je sadržajno i kvalifikacijski nastavak obveznog 

kolegija Opća metodologija studente se vodi k teorijskom i praktičnom 

razvijanju uporabe znanstvenih metoda prilikom različitih izričaja 

znanstvenog i stručnog istraživanja: izrada i predstavljanje zapisnika, 

seminara, pravilna uporaba citata, upoznavanje sa znanstvenim časopisima 

relevantnima za studijski program, predstavljanje stručnog članka i izrada 

sinteze stog, sudjelovanje na Znanstvenim simpozijima i Stručnim 

skupovima i izrada kritičkog osvrta na održane znanstveno-stručne skupove 

te izrada strukture mogućeg seminarskog i diplomskog rada kao i način 

prikupljanja bibliografije za spomenuti rad. 

Obveze studenata: Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na predavanjima i 

radionicama, izrada seminara na zadanu temu primjenjujući sve metode 

pisanja znanstvenog rada. 

Praćenje rada 

studenata prema 

sustavu ECTS 

bodova:  

Aktivnost na satu 1 ECTS; pismeni rad 1,5 ECTS, izlaganje i prezentacija 

vlastitog pisanog rada 0,5 ECTS. 

Obvezna literatura:  Crkveni dokumenti, leksikoni te filozofski i teološki znanstveni časopisi. 

 

Dopunska 

literatura: 

 

 


