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УНИВЕРЗИЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
 

Тренинг: 

Савремена универзитетска настава и  

Подизање свести о значају мултидисциплинарног приступа 

истраживању 
 

 
АГЕНДА ПРЕДАВАЊА – ФОЧА (19.04.2018. године) 

 
 
Тема: Проблеми и перспективе савремене универзитетске наставе 
Датум: 19.04.2018. године 
Вријеме: 9.00 до 10.00 
Мјесто: Фоча 
Предавач: проф. др Бранка Ковачевић 
Циљна група: доценти, асистенти, виши асистенти, студенти другог и трећег 
циклуса студија 

 
Тема: Интердисциплинарни приступ настави и научно-истраживачком раду 
на универзитету 
Датум: 19.04.2018. године 
Вријеме: 10.00 до 14.00 
Мјесто: Фоча 
Предавач: проф. др Бранка Ковачевић, Вера Нишић-Ћевриз, Синиша Берјан 
Циљна група: доценти, асистенти, виши асистенти, студенти другог и трећег 
циклуса студија 
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АГЕНДА ПРЕДАВАЊА – ТРЕБИЊЕ (20.04.2018. године) 
 
 

Тема: Проблеми и перспективе савремене универзитетске наставе 
Датум: 20.04.2018. године 
Вријеме: 9.00 до 10.00 
Мјесто: Требиње 
Предавач: проф. др Бранка Ковачевић 
Циљна група: доценти, асистенти, виши асистенти, студенти другог и трећег 
циклуса студија 

 
Тема: Интердисциплинарни приступ настави и научно-истраживачком раду 
на универзитету 
Датум: 20.04.2018. године 
Вријеме: 10.00 до 14.00 
Мјесто: Требиње 
Предавач: проф. др Бранка Ковачевић, Вера Нишић-Ћевриз, Синиша Берјан 
Циљна група: доценти, асистенти, виши асистенти, студенти другог и трећег 
циклуса студија 
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Силабус 
 
Проблематику интердисциплинарност тумачимо као технику истраживањa у смислу 

коришћења различитих могућности којима се долази до резултата, методу, односно начин 
приступањa појавaма које се проучавaју и  начин организације вршења истраживањa и 
образовањa те oблик сарадње међу дисциплинамa – кадa се посматра засебно oд појединог 
истраживачког задaтка (Шепаровић и Јушић, 1982). Стога је ова проблематика разматрана 
као: 

 
1.  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСТАВИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ 

 
1.1.Креирање програма 
1.2.Интегрисани програми 
1.3.Обиљежја интердисциплинарног приступа настави 
1.4.Примјери интердисциплинарности у универзитетској настави 
1.5.Универзитетска интегративна настава 
1.6.  Пројектна универзитетска настава – модел интердисциплинарног приступа        

настави  
1.7.     Тимска настава – модел интердисциплинарног приступа настави  
1.8.     Препоруке за примјену интердисциплинарног приступа универзитетској    

настави. 
 

 
2. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ  ПРИСТУП  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ 
РАДУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ 

 
2.1.    Научна открића и научно-истраживачки рад на универзитету 
2.2.    Глобализација и научно-истраживачки рад на универзитету 
2.3.    Примијењена истраживања на универзитету 
2.4.    Утицај пословног свијета на научно-истраживачки рад на универзитету 
2.5.    Примјери интердисциплинарних истраживања  
2.6.       Препоруке за примјену интердисциплинарног научно-истраживачког рада   

на универзитету. 
 

 
 

 


