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Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

65239 Анализа дискурса у шпанском језику
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

И

Упознавање студената са појмом дискурса, у писаном и усменом облику, као и спознаја и овладавање формалним, семантичким,
прагматичким и стилистичким елемената дискурса у различитим когнитивним, друштвеним, политичким, историјским и културним
контекстима.

Познавање формалне и функционалне структуре дискурса у шпанском језику, способност анализирања текстова различитог
жанра и регистра у погледу његових синтаксичких, семантичких, стилистичких и прагматичких квалитета.

Увод у прагматику текста: од текста до дискурса. Врсте текста, структура дискурса и контекст. Учесници дискурса: облици
учтивости.  Лексичка  семантика  и  стилске  фигуре.  Деикса  и  међуреченична  конективност:  пресупозиција,  импликација  и
инференција.  Кохезија  и  кохерентност  (тематска  прогресија).  Говорни  чинови:  локуциони,  илокуциони  и  перлокуциони.
Интертекстуалност  и  деконтекстуализација.
Увод у критичку анализу дискурса. Опис, интерпретација и објашњење текстова различитих жанрова и регистра.
Практична настава: Вежбе које прате теоријску наставу и самосталан рад на анализи текстова.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настава кроз предавање и вежбу, индивидуални и групни 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

Вучина-Симовић Ј. ИванаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 0 0 0 0
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