
 Назив 
предмета: Социолингвистика италијанског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни VII 4 2+1 

 
Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност  
 
Условљеност другим предметима:  
Циљеви изучавања предмета: Упознавање с општим појмовима из италијанске социолингвистике 
 
Име и презиме наставника и сарадника: др Danilo Capasso доцент 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
Садржај предмета: Теорија превођења 

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 у општу социолингвистику 
Увод у италијанску социолингвистику 
Диатопска варијација 
Диастратичка варијација 
Диафазичка варијација 
Диамезичка варијација 
Диахрониска варијација 
Стандардни италијански 
Стандардни италијански 
Регионални италијански 
Регионални италијански 
Теорија језичких слојева 
Практика језичких слојева 
Дидактика социолингвистике 
Дидактика социолингвистике 
 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
       2 часа предавања + 1 часа вјежби            

У семестру 
  

30 часова предавања + 15 часова вјежби 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
G. BERRUTO, 1998, Voce “Sociolinguistica” dell’Enciclopedia delle Scienze 
Sociali, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. VIII, pp. 203-213 [P]1.   
G. BERRUTO, 1987, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, La 
Nuova Italia Scientifica (ora anche Roma, Carocci, 2002).   
A.A. SOBRERO (a cura di), 1993, Introduzione all'italiano contemporaneo, Vol. La 
variazione e gli usi, Roma-Bari, Laterza. S. GENSINI (a cura di), 2007, Fare 
comunicazione. Teoria ed esercizi, Roma, Carocci.  
F. ORLETTI, 2000, La conversazione diseguale. Potere e interazione, Roma, 
Carocci. 
M. DAGOSTINO, 2008, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Bologna, Il 
Mulino. 
 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум писмени (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум писмени (20 бодова максимално) 
50% завршни испит усмени (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. Ако студент није положио колоквијуме, може 



изаћи на интегрални дио испита (писмени и усмени). 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Danilo Capasso 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


