
 
 Назив 

предмета: 
Увод у лингвистику  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 И 1 3 2+0 
 

Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима: Не постоји.  
 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање са лингвистиком као науком, лингвистичким научним дисциплинама и  важнијим 
лингвистичким појмовима и проблемима. 
 

Име и презиме наставника и сарадника:  Проф. др Милан Драгичевић, редовни професор 
 

Методe наставе и савладавања градива: предавања, колоквијум и завршни испит 
 

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 
 

Припрема и упис семестра 
      Општа проблематика. О лингвистици и предмету њеног проучавања. Језик и друга средства комуникације. Језик и 
говор. Језик и комуникација (укупно: 6 часова). 
      О поријеклу језика и начинима његовог развитка. Језичка слика свијета. Класификације језика (ареална, типолошка, 
генетска). О језичким универзалијама. О језичком раслојавању и неким другим питањима која су у вези са језичком 
разноликошћу. О настанку и развоју писма (укупно: 12 часова). 
      О појединим сегментима структуре језика и лингвистичким дисциплинама које их проучавају:  (а) општа питања; 
(б) фонологија и фонетика: појам фонеме и алофона; појам дистинктивних (релевантних) обиљежја; појам гласа; 
физиолошка база артикулације; врсте фонетских изучавања; (в) напомене о акцентологијаи  и графологији; (г) 
морфологија: појам морфеме и аломорфа; морфофонема и морфофонологија;  морфолошка структура ријечи; напомене 
о дериватологији (творби ријечи);  (д) синтакса: појам синтаксе; синтаксичке јединице и констраукције; синтаксичке 
функције; синтаксичке трансформације; (ђ) лексикологија и лексикографија: ријеч и лексема; лексиколошке 
класификације ријечи; основни појмови из лексикографије; структура рјечника; (е) семантика: значења ријечи и других 
језичких јединица; семантичке класификације (укупно: 12 часова).  

                                                                                                                 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                             2 часа предавања 

У семестру 
  
                                               30 часова предавања 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
1. R. Bugarski, Uvod u opštu lingvistiku, Beograd. 
2. D. Škiljan, Pogled u lingvistiku, Zagreb. 
3. M. Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad. 
4. R. Simeon, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, I-II, Zagreb, 1969. 
5. O. Dikro – C. Todorov, Enciklopedijski rečnik nauke o jeziku, I-II, Beograd, 1987. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
      - присуство настави и колоквијум (максимално до 50 бодова) 
      - завршни испит (до 50 бодова) 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Милан Драгичевић 

Напомена: 
 



 


