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1.5
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
30h
45h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
75h семестрално
Централни дио предмета заузима проучавање раслојавања језика, односно дискурсног поља, а у
оквиру тога представљање функционалне стилистике и поједних функционалних стилова
(разговорног, административног, научног, журналистичког публицистичког, рекламног, есејистичког)
све до књижевноумјетничког стила. При томе се поступно до појма функционални стил креће према
Исходи учења
дискурсном типу. Друго важно питање јесте проучавање нивоа стилистичке анализе, од
фоностилистике, графостилистике, преко лексичке, морфолошке и синтаксичке па до текстулне и
дискурсне стилистике. Проучава се стил хипертекста, који укључује интерпетацију смс порука,
блога те књижевности настале у тим формама.
Условљеност
Мора бити уписана четврта година студија
Наставне методе Предавања, вјежбе; учење и израда домаћих задатака; консултације.
Припремна недјеља, припрема и упис семестра
Предмет лингвистике текста или анализе дискурса
Текст и стил: лингвистички нивои и стилистичка анализа
Проблем одређења минималне дискурсне/ текстовне јединице
Дескриптивнитекстови
Наративнитекстови
Расправљачкитекстови
I парцијални испит
Садржај
Интерферирајућитекстови
предмета по
Кохезијатекста
седмицама
Начини повезивања реченица у тексту: типови линеарних и ланчаних реченичних веза.
Анафоричне и катафоричне везе у тексту
Граматички и лексички конектори: типови текстуалних конектора
Функционална реченична перспектива и анализа текста
Синтаксички, прагматички, семантички и стилистички аспекти анализе текста
Текстолингвистички као интердисциплинарни приступ језику
Говорни чинови и лингвистика текста; лингвистика текста и (лингво)стилистика, лингвистика текста
и реторика; лингвистика текста и когнитивна лингвистика
II парцијални испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Peter Verdonk
Stylistics, Oxford University Press
2002
R. Huddleston & G. Pullum
The Cambridge Grammar of the English Language
2002
Stylistics. A resource book for students, London:
Paul Simson
2004
Routledge
Допунска литература
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Аутор/ и

Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Šta znači govoriti: Ekonomija jezičnih razmjena,
P. Bourdieu
1992
Naprijed: Zagreb
Свенка Савић
Дискурс анализа, Нови Сад
1993
L. Haegman& J. Gueron,
English Grammar
Pragmatics and Discourse. A Resource Book for
J. Cutting
2002
Students, Routledge
Славица Перовић (ур.)
Како укротити текст, Подгорица
1999
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама 10
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
Обавезе, облици
провјере знања и
тест/ колоквијум 40
оцјењивање
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени) 50
УКУПНО
100
100 %
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