УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Немачки језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум
Табела 5.2 Спецификација предмета
Наставни предмет:
Ознака предмета:

63021

Број ЕСПБ:

4

Увод у германистичку лингвистику

Наставник:

Недељковић Б. Даница

Статус предмета:

О

Број часова активне наставе(недељно)
Предавања:

Вежбе:

1

2

Предмети предуслови

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Остали часови:

0

0

0

Нема

1. Образовни циљ:
Усвајање основних лингвистичких знања из германистичке лингвистике неопходних за разумевање специјализованих курсева на
вишим семестрима; овладавање овим знањима се наслања на знања из опште лингвистике уз истицање посебности у деловима
из дијахроније и социолингвистике те терминологије која делом почива на различитим или немачко-специфичним
интерпретацијама.
2. Исходи образовања (Стечена знања):
Оспособљеност студената да на лингвистичком плану препознају и разликују основне категорије те у оквиру ових препознају оне
германистичке, смештајући их у време и простор те у одговарајуће језичке равни.
3. Садржај/структура предмета:
Основни појмови науке о језику; синхронија – дијахронија; језик као: систем, употреба и језичка способност; језички знак
(морфема и њене подврсте vs. фонема, аломорф и интерфикс; лексема vs.реч; лексема и њена структура; семема као
конститутиивна јединица лексеме (презентација у лексикону); периодизација; варијетети; раслојавање - територијално,
социјално; германистичке лингвистичке школе.
Увежбавање и дискусија на конкретном текстуалном материјалу основних теоријских лингвистичких знања са акцентом на
разликовању синхроније и дијахроније те одговарајућих јединица једне или друге равни као и специфичности проистекле из
територијалне слојевитости савременог немачког језика.
4. Методе извођења наставе:
вербално-текстуалне
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Колоквијум

Обавезна
Да
Да

Поена
Завршни испит
10.00 Писмени испит
40.00

Обавезна
Да

Поена
50.00

Литература
Р.бр.

Аутор

1, Petrović, Velimir

Назив
Einführung in die Linguistik für Germanisten

2, Бернарди-Гловацки, Зринка Увод у лингвистику
Bergmann, R. / P. Pauly / S.
3,
Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft
Stricker
Christine Römer, Brigitte
4,
Lexikologie des Deutschen: Eine Einführung
Matzke
Синхроне основе немачког језика (Увод у науку о
5, Берић-Ђукић, В. / Г. Ристић
немачком језику)

Датум:

15.05.2015

Издавач
Година
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja
2001
Štrosmajera
Загреб : Школска књига
2001
Heidelberg: Universitätsverlag
2001
Winter
Tübingen: Gunter Narr Verlag

2005

Нови Сад: Будућност

2003
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