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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

D2062 Морфологија и творба речи
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Статус предмета:

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

И

Упознавање са морфолошким системом и моделима творбе речи у српском језику.

Докторант  влада теоријским знањима о морфолошком систему као подсистему  језика и основним принципима творбе речи, тако
да је оспособљен  да теоријска знања  примени у конкретном истраживачком раду.

Основни морфолошки појмови (морфема, реч); морфолошке категорије свих врста речи; именице, морфолошке категорије
именица (падеж, род, број), деклинација именица;  придеви, морфолошке категорије придева, деклинација придева;  заменице,
подела заменица по значењу, морфолошке категорије заменица, деклинација заменица, опште карактеристике заменица као
врсте речи; бројеви. Глаголи, морфолошке категорије глагола, систем и творба глаголских облика. Непроменљиве речи у
српском језику (прилози, предлози, узвици, везници, речце). Основни модели творбе речи у српском књижевном језику
(извођење, слагање, префиксација, комбинована творба, конверзија).
  Морфолошке теорије: традиционална, морфологија двају нивоа, морфологија заснована на морфемама и лексемама,
целоречна морфологија, дистрибутивна морфологија, природна морфологија. Однос општејезичких и морфолошких теорија.
Основни творбени критеријуми и типови творбених анализа с обзиром на примењени критеријум.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуална, демонстративно-илустративна

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, Bauer, L. A Glossary of Morphology Georgetown : Univerxity Press 2004
2, Matthews, P. H. Morphology Cambridge 1991

3, Белић, Александар О језичкој природи и језичком развитку Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства 1999

4, Барић, Е. и др. Хрватска граматика Загреб : Школска књига 1997

5, Клајн, И. Граматика српског језика Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства 2005

6, . Српскохрватски језик, Енциклопедијски лексикон –
Мозаик знања Београд : Интерпрес 1972

7, Станојчић, Ж.; Поповић, Љ. Граматика српског језика Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства 2008

8, Стевановић, М. Савремени српскохрватски језик, 1. Београд : Научна књига 1975
9, Клајн, И. Творба речи у савременом српском језику, I Београд 2002

10, Клајн, И. Творба речи у савременом српском језику, II Београд 2003

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 4.00Да

Ђуровић Ж. СањаНаставник:

Предмети предуслови Нема
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