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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

D1233 Примењена лингвистика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Статус предмета:

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

ИМ

Упознавање студената са широким опсегом тема из примењене лингвистике, њеним гранама и истраживањима, са посебним
освртом на анализу дискурса, жанра и контрастивну реторику, као и на усвајање страног језика и на методику наставе страних
језика.

Оспособљеност доктораната да критички анализирају резултате најновијих истраживања у лингвистици и развијају научни
сензибилитет како би самостално могли да организује и спроведе истраживање и презентују  резултате.

Увод у примењену лингвистику (дефиниција,  настанак, опсег  интересовања и области  истраживања); упознавање са
дисциплинама  примењене  лингвистике (Методика наставе језика, Усвајање страног језика, Језичко планирање, Превођење,
Лексикографија, Корпусна лингвистика, Контрастивна реторика, Критичка анализа  дискурса, и др.); Преглед теорија и метода у
учењу страног језика; Истраживања у учењу језика (квалитативно и квантитативно истраживање; психометријска метода, анализа
интроспекције и ретроспекције, анализа дискурса и етнографија; Индивидуалне разлике у процесу усвајања страног језика
(склоност, стилови учења, стратегије учења)..
Студенти ће дискутовати и критички анализирати научна сазнања из различитих грана примењене лингвистике и дискутовати о
теријама и истраживањима у  учењу језика. Редовно ће критички анализирати задату литературу.

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, дискусије,
презентације, групни рад, пројекти, индивидуални и групни.
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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
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