УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Руски и српски језик и књижевност
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

II година студија

ОРТОЕПИЈА И ОРТОГРАФИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

РСЈ4-6/2
изборни
Наставник/ -ци
др Александар Милановић, ванредни професор
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42
0
0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
30 h
42 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):
72 h семестрално
Исходи учења
Упознавање и савладавање ортоепске и ортографске норме савременог српског језика.
Условљеност
Нема условљености за пријављивање и слушање предмета
Наставне методе Предавања, вјежбе, домаћи задаци, писмени дио испита, усмени дио испита.
Језичка норма и стандардизација
Мјесто ортографске норме у систему језичких норми
Мјесто ортоепске норме у систему осталих норми
Међузависност ортографске и ортоепске норме
Ортоепска норма и и проблем интонације
Главни принципи ортоепске норме
Садржај
Главна огрешења од ортоепску норму
предмета по
Главна огрешења од ортографску норму
седмицама
Ортографска норма и стилистичка норма
Говорне вредноте и ортоепска норма
Ортографска норма и типови текстова
Стилистички карактер ортоепске норме
Ортоепска норма и синтакса
Ортографска норма и синтакса
Понављање
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Ортографска и ортоепска норма у српском језику,
Суботић, Љ.
2007.
Нови Сад
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Шипка, М.
Правописни речник српског језика са граматичко2010.
правописним саветником, Нови сад
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама 10
10
Обавезе, облици
позитивно оцјењен сем. рад 20
20
провјере знања и
колоквијум 30
30
оцјењивање
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени) 40
40
УКУПНО
100
100 %
Web страница
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Датум овјере

