
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модул: 

Логопедија) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Лингвистика (Сер.лин.4.1.) 

Наставник:  Душанка С. Вујовић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: - 

Циљ предмета 

Општи циљ предмета је упознавање студената са  природом људског језика уопште као и са специфичном структуром 

српског језика.  Специфичан циљ је да се студенти  оспособе да разумеју и прате савремене лингвистичке теорије и да 

применом стечених знања из области лингвистике разумеју језички аспект говорних поремећаја што ће им помоћи у 

дијагностици и лечењу поремећаја говора.   

Исход предмета  

Стицање основних знања из опште лингвистике и структуре српског језика ће оспособити студенте да анализом 

морфолошке, синтаксичке и семантичке структуре менталног лексикона појединца, боље разумеју, дијагностикују па и лече 

говорне поремећаје.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

I део: Увод у лингвистику: човек и језик; језик и говор; функције језика; порекло језика: филогенеза, социогенеза, онтогенеза; 

типови језика; језичке универзалије; језик, култура и друштво. 

I I део: Граматичка структура српског језика: језички нивои: морфолошки - морфолошка структура речи, творба речи; 

синтаксички - синтаксичке јединице, синтаксичке конструкције, синтаксичке функције; лексички - реч и лексема, структура 

лексикона, парадигматски и синтагматски лексички односи; семантички - значење речи, значењски односи међу речима, 

семантичко варирање речи; текстуални: дискурс и текст; прагматички - говорни чинови. 

 

Практична настава 

Студенти ће на вежбама анализирати различите типове текстова са примерима који илуструју поједине сегменте теоријске 

наставе.   
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: монолошка, дијалошка, метода рада на тексту. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


