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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

D1142 Лексикологија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе Теоријска наставе: Студијско истраживачки рад:1 2

ОМ

Суочавање доктораната са најновијим теоријским знањима из области лексикологије као научне дисциплине и њихово
оспособљавање да та знања примене у практичном истраживачком раду.

Оспособљеност докторанта да стечена теоријска знања из области лексикологије користи у свом  истраживачком раду ,
укључујући и рад на корпусу

Теоријска настава: реч; лексема; фразеолексема (фразеологизам); структура лексеме; семема као јединица значења; семема
као хијерархијска микроструктура; генус-сема; диференцијална сема; денотативна сема, евалуитивна сема; денотативно
значење; конотативно значење;   однос семема у оквиру лексеме (полисемија); лексикон као макроструктура (синонимија-
апсолутна и парцијална; кохипонимија; антонимија; хомонимија. Модели анализе значења: семичка компоненцијална анализа,
модел прототипа, синтаксички модел. Значењска поља: ономазиолошки и семазиолошки приступ.
Рад на конкретном језичком материјалу уз примену стечених теоријских знања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, аналитичка, истраживачка метода
Интерактивна предавања комбинована с практичном применом стеченог знања на конкретном језичком материјалу;

Литература
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 40.00Да

Пејовић Д. Анђелка, Петронијевић М. БожинкаНаставници:

Предмети предуслови Нема
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