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Табела 5.2 Спецификација предмета

63698 Увод у лингвистику (граматику) текста
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Усвајање теоријских знања о основним појмовима и методама у области лингвистике текста и прагматике; повећање текстуалне
компетенције.

Студент располаже знањима о основним категоријама текста, разуме разлике и међусобни однос између структуре, функције и
врсте текста, исте у складу с прагматичко-комуникативном интенцијом правилно препознаје и употребљава при рецепцији и
продукцији текста, и оспособљен је за лингвистичку анализу граматичке структуре монолошког, писаног текста.

Лингвистика текста као научна дисциплина; појам текста и текстуалности; конверзацијске максиме; преглед дескриптивних
модела у лингвистици текста – граматички, семантички, комуникативно-прагматички, когнитивни приступи тексту; структура
текста – граматичка, тематска; развијање теме; говорни чинови; комуникативна функција текста; врсте текста.
Практична  настава:  Граматичка  анализа  монолошког,  писаног  текста  –  средства  кохезије  и  кохеренције:  имплицитна  и
експлицитна (рекурентност, проформе, супституције и варирања – кореферентна и не-корефернетна), одређени и неодређени
члан, деиктички елементи (персонални, локални, темпорални), елипса, темпус, конектори.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Усмено излагање, дискусија, рад на тексту, тест, самосталан рад
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 30.00Да

Петронијевић М. БожинкаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0
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