
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевност 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ТВОРБА РИЈЕЧИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

Катедра  Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ2-2 обавезан  II 6 

Наставник/ -ци др Сања Куљанин, доцент 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1,4      

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
144h семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да: 
1. репродукује знања у вези са законитостима творбе ријечи; 
2. примјењује знање у вези са творбеним процесима; 
3. зна шта је морфема и разликује врсте морфема; 
4. разликује морфемску и творбену анализу од граматичке анализе ријечи. 

Условљеност Нема. 

Наставне методе Предавања, вјежбе. Учење и израда домаћих задатака и семинарских радова. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Творба ријечи као језичка дисциплина. Творба и комплементарне науке. Творбено и лексичко 
значење ријечи. 
2. Ријеч као јединица лексичког система. Мотивисане и немотивисане ријечи. 
3. Творбена морфема. Творбена веза. Творбени шав. 
4. Однос творбене и граматичке морфеме. Морфофонолошки процеси. 
5. Морфемска и творбена анализа.  
6. Творбена породица. Творбени образац. Продуктивност творбеног обрасца. 
7. Основни видови творбе: морфемска, семантичка, синтаксичка, конверзија. 
8. Морфемска творба: суфиксална, префиксална, суфиксално-префиксална. 
9. Морфемска творба:сложеничка, сложеничко-суфиксална, сложеничко-префиксална. 
10. Структура и типови твореница. 
11. Творба именица. 
12. Творба придјева. 
13. Творба глагола. 
14. Творба прилога. 
15. Припрема за завршни испит. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стевановић, М. Савремени српскохрватски језик 1, Београд 
1964. и 
друга 
издања 

 

Клајн, И. 
 

Творба речи у савременом српском језику, 1.дио; 
2.дио 
 

2002. 
2003. 
 

 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

    

Обавезе, облици Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

                                                           
 



провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20 20% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


