
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Српски језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

61608
Дијалектологија српског језика (дијалекти штокавског

наречја)

Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

О

Упознавање студената са структуралним својствима појединачних дијалеката штокавског наречја.

На крају курса студент треба да покаже разумевање језичког система појединачних дијалеката српског језика.

Лингвистички приказ дијалекатске структуре кроз праћење акценатског,  фонетско-фонолошког,  морфолошког,  творбеног,
синтаксичког и лексичког система појединачних дијалеката штокавског наречја: шумадијско-војвођанског, источно-херцеговачког,
косовско-ресавског,  смедеревско-вршачког,  зетско-сјеничког,  говора са  незамењеним јатом,  призренско-јужноморавског,
сврљишко-заплањског, тимочко-лужничког,  екавског славонског дијалекта, млађег икавског дијалекта, истарског икавског,
посавског икавског. Посебна пажња посвећује се формирању појединачног дијалекта и разведености у поддијалекте у оквиру
дијалекта.
Вежбе се изводе на материјалу дијалектолошких судија, затим на дијалекатском материјалу који студенти припреме. Студенти су
укључени у истраживачки рад кроз прикупљање материјала и израду мањих пројеката у којима ће бити усмерени циљеви ка
појединим сегментима дијалекатских  система (прикупљање и  обрада дијалекатског  лексичког  материјала попуњавањем
лексичких упитника; прикупљање материјала за анализу граматичког система и анализа појединих сегмената дијалекатске
структуре). Истраживање ће бити обављено кроз индивидуални и групни рад студената.

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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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да
Семинарски рад 20.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

61537 Дијалектологија српског језика (Увод и теоријски приступ дијалектима)1, Да Да

Младеновић М. РадивојеНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 2 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 80


