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I циклус студија
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укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
90h
126 h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско:
216 h семестрално
1. Стицање знања о стилистичком потенцијалу српског језика и стилској маркираности граматичких
јединица,
Исходи учења
2. Овладавање граматостилистичким категоријама,
3. Усвајање стилистичких критеријума при вредновању граматичких структура,
4. Усвајање теоријских основа при разликовању морфолошке, лексичке и синтаксичке стилематике.
Условљеност
Нема условљености слушања предмета.
Наставне методе Аналитичко-дескриптивни, дистрибуциони метод, интерактивни метод.
1. Стилистика језика уопште и стилистика појединачног језика.
2. Стилистика језика и језичка култура.
3. Лингвостилистика: стилематичност и стилогеност.
4. Језички систем, језичка норма и стил.
5. Стилски проблеми избора језичких јединица.
6. Типолошке карактеристике српског језика. Особина грађе.
7. Структурна својства српског језика.
8. I парцијални испит
Садржај
9. Граматичка стилистика: стилистичка структурисаност и стилистичка вриједност граматичких
предмета по
категорија и облика.
седмицама
10. Стилска маркираност категорије врста ријечи.
11. Стилска маркираност категорије облика ријечи.
12. Међуоднос категорија деминутивност/хипокористичност, аугментативност/пејоративност.
13. Варијантно-синонимски план синтаксичких граматичких категорија.
14. Стилска маркираност категорије реда ријечи
15. Стилска маркираност категорије конструкција ријечи.
16. Стилистика глаголских облика
17. II парцијални испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Симић, Р.
Стилистика српског језика 1, Београд: Јасен.
2010.
29-165.
Стилистика и граматика стилских фигура, Београд:
267-277; 71-91, 181Ковачевић, М.
2015.
Јасен
201..
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Тошовић, С.
Stilistika glagola, Wuppertal: Lindenblatt
1995.
30-89.
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Обавезе, облици
провјере знања и Предиспитне обавезе

оцјењивање
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позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
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рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
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