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Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

D1243 Лингвистичка методологија
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 6

Статус предмета:

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

ИМ

Оспособити докторске студенте да владају методима специфичним за лингвистичка истраживања

Докторски студент је у стању да сагледа и представи методолошке аспекте - специфичности, иновације и проблеме -
лингвистикчког истраживања представљеног у научном чланку или књизи. Разуме текст богат основном методолошком
терминологијом у области теоријске, корпусне, компјутерске лингвистике, као и психолингвистике, неуролингвистике,
социолингвистике и других лингвистичких дисциплина. Уме да одабере статистички модел или модел теорије вероватноће
адекватан за одређену лингвистичку анализу. Служи се анотаторима, конкордансерима и другим основним софтверским
помагалима у корпусној и квантитативној анализи.

Научна методологија и научни метод. Врсте метода: општи, посебни и појединачни методи. Типови лингвистичких метода:
компаративно-историјски, структурални и производни методи. Дескриптивни, таксономски, лингвогенетички и типолошки
лингвистички метод. Еклектичке методе у интердисциплинарним наукама (социолингвистици, психолингвистици, когнитивној
лингвистици, неуролингвистици, глотодидактици и сл.).
Специфичност примене лингвистичких метода у појединим лингвистичким (под)дисциплинама.а.
Методолошка анализа задате публикације. Методолошка припрема за задато истраживање. Поређење предности и мана два
метода за исто истраживање. Анотирање корпуса. Израда базе података. Извођење експеримента.

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, I.I. Revzin Modeli яzыka Moskva 1962

2, B. Bartschat Methoden der Sprachwissenschaft (von Herman Paul
bis Noam Chomsky) Belin 1996

3, A. T. Horolenko, V. D.
Bondaletov Teoriя  яzыka Moskva 2004

4, Ковачевић, Милош Суштаствено и мимогредно у лингвистици Подгорица : Унирекс 1996
5, Кристал, Дејвид Кембричка енциклопедија језика Београд : Нолит 1996

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

Арсенијевић М. БобанНаставник:

Предмети предуслови Нема
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