
 Назив 
предмета: 

Текстуална лингвистика њемачког језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан VIII 5 2+2 

 

Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Семантика њемачког језика 

 

Циљеви изучавања предмета: Усвајање основних појмова из области текстуалне лингвистике с циљем овладавања конкретних 
модела анализе текста, утемељених на системском, семантичком и прагматском приступу.   
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да дефинишу и 

разликују основне категорије текста, његове структуре, функције и врсте, те да лингвистички анализира граматичке структуре 
писаног текста и дискурса.  
 

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: Текст, текстуалност, тема, структура и функција текста, типологија текстова, текст и медији, текст и дискурс.  
 

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 
 
Текст и лингвистика текста – предмет, задаци и циљеви изучавања 
Текстуалност – основни критеријуми 

Кохезија и кохерентност текста 
Интенционалност, акцептабилност, информативност, ситуционалност и интертекстуалност 
Интертекстуалност и интратекстуалност (текстуални обрасци) 
Тематска структура текста 
Текст и медиј 
Колоквијум 
Врсте текстова и критеријуми за њихово разликовање 
Информативна функција текста 

Пелативна функција текста 
Облигациона функција 
Контактивна функција 
Декларативна функција 
Од текста до дискурса 

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. Brinker, K. (2005): Linguistische Textanalyse, 6. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin 

2. Vater, H. (2001): Einführung in die Textlinguistik, 3. Überarbeitete Auflage, München 
  
Допунска литература: 
1. Habscheid, S. (2009), Text und Diskurs, Paderborn 
2. Heinemann W. / Viehweger D. (1991), Textlinguistik, Tübingen 
 

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: 

Напомена: 
 

 


