
 Назив 
предмета: Социолингвистика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни   2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима:  
Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је упознавање студента са основним теоријским концептима из социолингвистике и 
начинима на које се језик користи у различитим друштвеним контекстима. Студент ће се упознати и са сложеношћу 
односа који утиче на везу између језика, културе и друштва.  
Поред обавезног учешћа у дискусијама током часова, од студенткиња  и студената се очекује да раде тест на средини као и на крају 
семестра и да обаве додатнe задатке које ће им додијелити предметна/и наставница/наставник. 
Име и презиме наставника и сарадника: Јелена Шајиновић Новаковић 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе. 
Садржај предмета:  Овај курс представља систематичан преглед главних тема којима се бави социолингвистика као област која 
проучава језик у социјалном контексту, у оквиру различитих варијетета као што су дијалект, социолект, жаргон, сленг, те описује 
њихову функцију у језичкој заједници. 
Исходи: По завршетку курса, студенти/киње ће моћи да дефинишу и тумаче основне социлингвистичке појмове. 
Студенти ће моћи тумачити значај ванјезичког контекста  у анализи језичке употребе. 
Студенти ће моћи анализирати односе између различитих језичких структура и друштвене димензије језика. 
Припремна недјеља 
 
I      недеља 
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 
 
Scope of sociolingiuistics 
Language and other means of communication 
Language,culture, society 
Structural consequences of social factors 
Languages in contact:linguistic landscapes 
Revision 
Midterm examination. 
Language, dialect, varieties 
Standardization 
Style, registers, context 
Genres, stereotypes 
Ethnography od speaking 
CA 
Boundaries of sociolinguistics 
End of term examination. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања, 2 часа вјежби 

          

У семестру 
 

30 часова предавања и 30  часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Wardhaugh R.&J.M.Fuller (2015). An Introduction to Sociolinguistics.Wiley Blackwell 
Wardhaugh R.(2010). An Introduction to Sociolinguistics. Wiley Blackwell 
Додатна литература: 
Holmes J.(2013). An Introduction to Sociolinguistics.Routledge 
Trudgill P.(2010). Sociolinguistics: an introduction to language and society.Penguin Books 
додатни садржаји које ће обезбиједити предметни наставник/ца 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
40% Испит на средини семестра. (1. колоквиј)  
20% Задатак. (2. колоквиј)   
40% Испит на крају семестра.  
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


