
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Српски језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

61567 Лексикологија српског језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

О

Упознавање  са  основним  поставкама  лексикологије  као  лингвистичке  дисциплине,  лексемама  као  језичким  знацима  и
принципима  организације  лексичког  система.

Стицање основних знања о приступима лексикону и овладавање знањима која омогућавају анализу лексичког значења и
проучавање лексичког система српског језика.

Појам и дефиниција лексикологије; лексикологија и друге језичке дисциплине; лексема као основна јединица лексикологије;
лексема  и  реч;  лексичко  значење;  методи  анализе  значења;  компоненцијална  анализа;  концептуална  анализа;  теорија
семантичких прототипа; семантички садржај и семантичка реализација; моносемија и полисемија; полисемија и деривација;
организација лексичког система; лексички парадигматски односи; синонимија, антонимија, хипонимија, хомонимија; употребне
карактеристике лексике.

Вежбања су конципирана тако да прате програм теоријске наставе и у сврху утврђивања и провере теоријских знања.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
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Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства 2004

2, Шипка, Данко Основи лексикологије и сродних дисциплина Нови Сад : Матица српска 2006

3, Драгићевић, Рајна Лексикологија српског језика Београд : Завод за уџбенике
и наставна средства 2007

4, Прћић, Твртко Семантика и прагматика речи
Сремски Карловци, Нови Сад
: Издавачка књижарница
Зорана Стојановића

1997

5, Тафра, Бранка Разграничавање хомонимије и полисемије Југославенска академија
знаности и умјетности 1995

Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 20.00Да
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Рамић И. НиколаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 58


