Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Јeзик, књижевност, култура
Изборно подручје (модул)
Заједнички
Врста и ниво студија
Основне академске, III семестар
Назив предмета
Општа лингвистика 3 - морфологија
Наставник (за предавања)
Ковачевић Н. Борко
Наставник/сарадник (за вежбе)
Милица Динић Маринковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Општа лингвистика 2 - фонологија

Циљ
предмета

изборни

Студент ће се упознати са терминима и терминолошким системима опште теорије морфологије.

Исход
предмета
Студент ће бити способан за примену метода анализе и синтезе у морфологији.
Садржај предмета
Предмет и циљеви морфологије. Морфологија и друге лингвистичке дисциплине. Кратак
историјат морфолошких истраживања. Реч и критеријуми по којима се одређеној језичкој
јединици приписује статус речи. Врсте речи: променљиве и непроменљиве речи, садржајне и
функционалне речи, отворене и затворене класе речи. Унутрашња структура речи: појам
морфеме; морфи и аломорфи; слободне и везане морфеме; корени и афикси. Основни
морфолошки процеси: афиксација; унутрашње промене; суплетивизам; тонска правила;
редупликација; слагање. Граматичке категорије – морфолошка обележја у различитим језицима.
Теоријска
Флексија и деривација; разлика између флексије и деривације; примери парадигми у језицима
настава
света. Творбени
процеси:
префиксација,
слагање,
конверзија. Морфологија и
Вежбања
и задаци
из наставних
јединица:суфиксација,
Предмет и циљеви
морфологије.
друге лингвистичке дисциплине. Кратак историјат морфолошких истраживања. Реч и
критеријуми по којима се одређеној језичкој јединици приписује статус речи. Врсте речи:
Практична променљиве и непроменљиве речи, садржајне и функционалне речи, отворене и затворене
настава
класе речи. Унутрашња структура речи: појам морфеме; морфи и аломорфи; слободне и везане
(вежбе,
морфеме; корени и афикси. Основни морфолошки процеси: афиксација; унутрашње промене;
ДОН,
суплетивизам; тонска правила; редупликација; слагање. Граматичке категорије – морфолошка
студијски
обележја у различитим језицима. Флексија и деривација; разлика између флексије и деривације;
истражива- примери парадигми у језицима света. Творбени процеси: префиксација, суфиксација, слагање,
чки рад)
конверзија.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2

Методе
извођења
наставе
Примена интерактивне наставе уз кориштење савремених техничких средстава
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
семинари
30

60

