
 Назив 
предмета: Семантика њемачког језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезан VII 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Творба ријечи њемачког језика 
 
Циљеви изучавања предмета: Теоријско поимање основних појмова семантике, с освртом на њен лингвистички, психолошки, 
филозофски, когнитивни и логички аспекат. Актуелна питања и проблеми семантичке анализе. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да разумију основне 
појмове семантике, препознају семантичке односе међу ријечима те да анализирају значење ријечи према различитим семантичким 

приступима.  
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Гордана Ристић 
                                                                          Мелсада Зец Зејнић, асистент 
 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
 
Садржај предмета: Значење као структура; лексичка семантика; лексема; семема; денотација, конотација, екстензија, интензија, 
семантичке релације, теорија семантичких обиљежја; субординација, коњункција, дискункција; инвентар сема. 
 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
Увод: однос лексикологије и семантике.                                                                                                         
Значење као структура – предмет семантике као научне дисциплине 
Енциклопедијско знање и значење 
Језичко знање и значење 
Концепти – интерпретативни и дескриптивни 
Структурална семантика 
Структурална ономазиологија и семазиологија 
Колоквијум  
Лексема – јединица рјечника 
Семема – конститутивна јединица лексеме те појавни облик лексичке семантике 
Теорија семантичких обиљежја 
Систематкса организација семантичких обиљежја (субординација, коњункција, дисјункција) 
Инвентар сема према пропозиционалној структури (с посебним освртом на симетричне и асиметричне) 
Пропозиционална структура и валентност – с посебним освртом на однос А(ргумент) / Д(опуна) 
Варијабилност значења (с посебним освртом на фигуративно и контекстуално)                                                                                                              
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
  

30 часова предавања + 30 часова вјежби 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
1. Schwarz, M./ Chur, J. (2004): Semantik. Ein Arbeitsbuch. 4. Auflage, Tübingen. 
2. Viehweger, D. et al (1977): Probleme der semantische Analyse, Berlin. 
3. Busse, D. (2009): Semantik. Stuttgart 
 
Допунска литература: 
1. Wunderlich, D. (1980): Arbeitsbuch Semantik, Königstein/Ts 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: 

 


