УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Политикологија и међународни односи
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
I година студија
СРПСКИ ЈЕЗИК
Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПМ1-5/1
изборни
Наставник/ -ци
др Александар Милановић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS
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Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
3
2
0
63
42
0
1.4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
75h
105h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
180h семестрално
Развијање општих и посебних компетенција – способности логиичког мишљења,способности
Исходи учења
анализе и синтезе језичких садржаја. Стицање знања о историјском развоју српског језика, о норми
стандардног српског језика и о основним елементима граматике у области фонологије/фонетике.
Условљеност
Нема условљености.
Наставне методе Предавања, вјежбе. Учење и израда домаћих задатака и семинарских радова. Консултације.
Језик као средство комуникације. Језичке функције. Језик и писмо.
Стандардни и/или књижевни језик.
Историјски развој српског језика . Црквенословенски и народни језик.
Начела и резултати Вукове реформе српског језика.
Правопис српског језика. Писање великог слова. Састављено и растављено писање ријечи.
Правила ијекавског изговора.
Интерпункцијски и правописни знаци. Растављање ријечи на крају реда.
Садржај
I парцијални испит
предмета по
Скраћенице. Ријечи из страних језика.
седмицама
Правила у вези са писањем и изговором сугласника Ч, Ћ, Џ и Ђ. Сугласници Х и Ј.
Правописна правила која прате промјене сугласника К, Г и Х и промјену Л у О.
Једначења сугласника по мјесту творбе и по звучности, те губљење сугласника.
Фонетика и фонологија. Глас и фонема.
Артикулацијски и говорни апарат. Класификација гласова.
Гласовни закони и гласовне промјене.
Акценатски систем српског језика.
II парцијални испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Симић, Р.
Српска граматика 1 и 2, МХ Актуел, Београд
2002
Граматика српскога језика, Завод за уџбенике,
Поповић, Љ. Станојчић, Ж.
2000
Београд
Правопис српскога језика са рјечником, Никшић –
Симић, Р. и други
1993
Београд
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике,
Бугарски, Р.
1995
Београд
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Обавезе, облици
провјере знања и Предиспитне обавезе
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

оцјењивање

присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад

10
10
---30
-------

10%
10%
----30%
-------

завршни испит (усмени/ писмени)

50
100

50%
100 %

Завршни испит
УКУПНО
Web страница
Датум овјере

