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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

D1132 Семантика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

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

ОМ

Стицање знања из савремених семантичких теорија и увид актуелне тема истраживања у овој области. Упознавање са историјом
семантике и са односом семантике и других лингвистичких и когнитивних дисциплина (синтаксе,  прагматике, психологије,
филозофије). Разумевање потребе за различитим пристима проучавању феномена значења.

Докторанд поседује знања из историје семантике као и из најзначајнијих праваца у семантици  XX века. У стању је да разуме шта
је довело до настанка различитих приступа проучавању значења као и да се критички односи према њима. Јасни су му појмови
који се користе у савременој литератри из ове области. У стању је да примени научено на конкетна истраживања у свом и
страним језицима.

Од дијахронијске ка синхронијској семантици. Структурализам и лексичка семантика. Однос значења, денотације и референце.
Веза језика и стварности (теза о Аутономији језика). Компоненцијална анализа. Генеративна семантика. Однос семантике и
синтаксе. Концептуални и процедурални изрази  у језику. Семантичка импликација и пресупозиција. Принцип
композиционалности, Формална семантика и логика (однос реченице и логичког суда). Појам интерпретације и модела у
формалној семантици.  ПОјам семантичке суб-детерминације и однос семантике и прагматике.   Когнитивни приступ семантици и
појам метафоре у мишљењу. Језик и репрезантија / категоризација стварности. Однос речи и концепата. ДИскурзивне
семантике.Читање и анализа изабраних текстова из научних дела; усмено излагање семинарских радова студената и дискусија

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, аналитичка, истраживачка метода

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Kempson, Ruth M. Semantic theory Cambridge : Cambridge
University Press 1999

2, Lyons, John Semantics Cambridge : Cambridge
University press 1977

3, Ашић Т Наука о језику Завод за уџбенике и наставна
средства Београд 2014

4, Lyons Linguistic Semantics Cambridge, Cambridge
University Press 1999

5, Д. Кристал Кембричка енциклопедија језика Нолит, Београд 1995

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

Ашић В. ТијанаНаставник:

Предмети предуслови Нема
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