
                                Назив 
предмета: Творба ријечи (дериватологија) српског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

                Обавезан IV 5 2+1 

 

Студијски програми за које се организује: 
 Руски и српски језик и књижевност 

 

Условљеност другим предметима: 
 Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

 

Циљеви изучавања предмета:  
Упознавање студената са основним аспектима творбе српског књижевног језика 
 

Име и презиме наставника и сарадника: 
 проф. др Драго Тешановић и асс. Радомир Митрић 
 

Методe наставе и савладавања градива:  
Предавања, вјежбе, консултације 
 

Садржај предмета: 

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 
XVI недјеља 

Припрема и упис семестра: 
                                                                                                                  
Теоријско разматрање о граматици 
Српски језик као творбени систем  
Морфологија у ужем смислу 
Морфолошка структура ријечи 
Подјела ријечи на просте, сложене и изведене 

Сложенице, типови и врсте 
Унутрашња творба 
Тест I 
Категорија објективне квалификације 
Nomina nationalia, nomina regionalia,  
Nomina qualitatis, nomina patientis,  
Nomina possesiva, nomina collectiva 
Категорија субјективне квалификације 

Nomina deminutiva, nomina hypocoristica 
Nomina augmentativa, nomina pejorativa 
Тест II  

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
5 кредита x 40/30 = 6,5 сати 
Структура оптерећења: 

2 часа предавања – 1,5 сати                   
2 часа вјежби – 1,5 сати                   
3,5 сата самосталног рада    
 
Укупно 15 наставних седмица + 1 завршна испитна               

У семестру 
 Настава и завршни испит: 6,5 сати x 16 = 104 сата 
 Неопходне припреме прије почетке семестра:        

(администрација,упис, овјера 2 x 6,5 = 13 сати 
 Укупно оптерећење: 5 x 30 = 150 сати 
 Допунски рад за припрему испита у поправном испитном року,   
укључујући и  полагање поправног испита: 0 – 48 сати 
 Структура оптерећења: 104 сата (настава) + 13 сати (припреме)  
 +  48 сати (допунски рад) 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
1. Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1-2. Научна књига, Београд, 1974. 
2. Живојин Станојчић – Љубомир Поповић, Граматика српског језика, Београд, 1994. 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Домаћи задаци носе укупно 5 бодова; Присуство и активност 10 бодова; Сваки од колоквијума минимално 12, а максимално 20 

(укупно до 40 бодова); Завршни испит носи максимално 50 бодова; Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи 50 бодова;  
Полаже се писмено и усмено;  
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Драго Тешановић  

Напомена: Наставник у току наставног процеса одређене теме може конкретније именовати, због јасније рецепције студената  
  

 


