
5 Статус предмета (обавезни/изборни) O-oбавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вjежбе, ДОН,
студијски
истражива-чки

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 0
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 30

усмени испит 20

20

10

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцjена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након овог курса студент је оспособљен да препознаје одлике језика и писма, усваја језичке норме, проучава језик и
језичке моделе и правце у лингвистици.

Циљ предмета је упознавање студената са основним поставкама лингвистике као науке о језику са карактеристикама и
поделама језика у свету.

Садржај предмета
1. Упознавање са предметом  2. Наука о језику и сродне дисциплине 3. Увод у основне концепте  и аналитичке методе
4. Појмовни инвентар из области фонетике 5.Појмовни инвентар из области фонетике морфологије 6. Појмовни
инвентар из области синтаксе 7. Језички знак (описивање у свим његовим аспектима) 8. Појмови система и структуре
9. Дистинктивност и контрастивност 10. Синтаскичка анализа структуре 11. Функционисање језика на фонетском
плану 12. Функционисање језика на морфолошком плану  13. Функционисање језика на синтактичком плану 14.
Могућности примене контрастивне анализе (основна разматрања).

Спецификација предмета за књигу предмета

Теоријска предавања, интерактивна настава, студентске презентације и други практични задаци.

Литература
Д. Шкиљан, Поглед у лингвистику, Школска књига, Загреб, 1980.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Ивић: Правци у лингвистици, Нови Сад, 1982. (и др. изд.)
М. Павловић: Увод у науку о језику, Београд, 1973.

М. Миновић, Увод у науку о језику, Свјетлост, Сарајево 1980.
Р. Бугарски, Увод у лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

Немачки језик и књижевност

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквији
семинари

Основне академске студије
Увод у општу лингвистику

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


