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Реализатори Аутори програма 

Општи циљеви Унапређење квалитета научног рада студената докторских 

студија Филозофског факултета у Новом Саду, а у циљу 

подизања реномеа Филозофског факултета и Универзитета 

у Новом Саду. Од студената докторских студија се очекује 

да користе два страна језика у сврхе стручног усавршавања. 

Првим страним језиком треба да владају активно, на Б2 

нивоу Заједничког европског оквира за живе језике, док 

другим страним језиком треба да владају пасивно, на Б1 

нивоу Заједничког европског оквира за живе језике. 

Специфични 

циљеви 

Ради остваривања општих циљева програма, Центар за 

језике Филозофског факултета у Новом Саду организује 

проверу знања из страних језика на докторским студијама, у 

циљу стимулисања студената докторских студија да свој 

ниво језичке компетенције доведу на одговарајући ниво, 

како би могли да користе стручну литературу на страним 

језицима, у сврхе израде првенствено докторских 

дисертација, а онда и научних и стручних чланака, као и 

саопштења на међународним научним скуповима. Такође, 

задовољавањем критеријума провере знања из страних 

језика, студенти докторских студија демонстрирају своју 

способност да усмено и писмено комуницирају са научним 

радницима из иностранства у оквиру својих стручних 

области и шире. 

Садржај и 

активности  

У циљу провере активног владања првим страним језиком, 

студенти докторских студија ће, осим теста из граматике и 

вокабулара, бити тестирани из следећих вештина: 



 Разумевања слушаног текста, његове опште поруке 

и детаља; 

 Разумевања писаног текста, његове опште поруке и 

детаља; 

 Писменог изражавања; 

 Усменог изражавања. 

У циљу провере пасивног знања другог страног језика, 

студенти докторских студија ће, осим теста из граматике и 

вокабулара, бити тестирани из следећих вештина: 

 Разумевања слушаног текста, његове опште поруке 

и детаља; 

 Разумевања писаног текста, његове опште поруке и 

детаља. 

Циљна група Студенти докторских студија Филозофског факултета у 

Новом Саду. 

Број учесника Сви студенти докторских студија Филозофског факултета у 

Новом Саду. 

Трајање Провера знања из страног језика на докторским студијама 

се организује два пута годишње, на крају зимског и на крају 

летњег семестра.  

Писмени део провере знања из првог страног језика траје 90 

минута, док усмени део траје 8 до 10 минута по кандидату. 

Провера знања из другог страног језика састоји се само из 

писменог дела и траје 90 минута. 

 


