
Опис предмета (акредитација 2015): Низоземски језик 7

Студијски програм : Јeзик, књижевност, култура

Назив предмета:  Низоземски језик 7 Наставник: Јелица Новаковић-Лошушина
Сарадници: Будимир Бојана

Статус предмета: изборни Број ЕСПБ: 3
Услов: Одслушан предмет Низоземски језик 6, положен испит из предмета Низоземски језик 5
Циљ предмета

Стицање научно-стручног знања o творби речи у низоземском језику. 

Исход предмета 

Студент  је  упознат  са  основним  појмовима  морфологије  и  лексикологије  (флексија,  изведенице  и  
сложенице), као и са специфичностима које се односе на низоземски језик. Студент стиче знање које му  
омогућава да разуме научно-стручне текстове из лингвистике и у стању је да сам да кохерентан преглед  
правила творбе речи у низоземском језику, и да самостално проучава лексиколошке феномене. Поред чисто  
лингвистичог приступа, студент је упознат и са психолингвистичким аспектима обраде (процесовања) и  
усвајања морфолошких правила низоземског језика. 

Садржај предмета

Теоријска настава: Предавања из теорије морфологије и примењивања исте на низоземски језик. Главни  
појмови:  (ментални)  лексикон,  морфосинтакса,  флексија,  изведенице,  сложенице,  синтагма,  парадигма,  
позајмљенице, морфолошке промене, правила творбе речи (продуктивна и мање продуктивна), историјске  
промене низоземске морфологије и морфосинтаксе.

Практична настава: Вежбе у склопу поглавља главног уџбеника а које се односе на практичну примену знања  
стеченог на предавањима и кроз проучавање литературе.

Литература 

1. G. Booij & A. Van Santen: Morfologie: de woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: University Press,  
1998

2. Хрестоматија

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања  која  на  кохерентан  начин  упознају  студенте  са  основним  морфолошким  и  лексичким  
теоретским појмовима. Примењивање истих на конкретним примерима из низоземског језика. На вежбама  
студент  активно  учествујe  у  анализи  примера  из  домаћих  задатака  и  на  тај  начих  синтетизује  и  
примењује стечено теоријско знање. 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
практична настава усмени испт -
семинар-и 30



Опис предмета (акредитација 2009): Низоземски језик 7

Студијски програм : Јeзик, књижевност, култура

Назив предмета:  Низоземски језик 7 Наставник: Јелица Новаковић-Лошушина
Сарадници: Цветковић Мирко

Статус предмета: изборни Број ЕСПБ: 3
Услов: Одслушан предмет Низоземски језик 6, положен испит из предмета Низоземски језик 5
Циљ предмета

Стицање научно-стручног знања o творби речи у низоземском језику. 

Исход предмета 

Студент  је  упознат  са  основним  појмовима  морфологије  и  лексикологије  (флексија,  изведенице  и  
сложенице), као и са специфичностима које се односе на низоземски језик. Студент стиче знање које му  
омогућава да разуме научно-стручне текстове из лингвистике и у стању је да сам да кохерентан преглед  
правила творбе речи у низоземском језику, и да самостално проучава лексиколошке феномене. Поред чисто  
лингвистичог приступа, студент је упознат и са психолингвистичким аспектима обраде (процесовања) и  
усвајања морфолошких правила низоземског језика. 

Садржај предмета

Теоријска настава: Предавања из теорије морфологије и примењивања исте на низоземски језик. Главни  
појмови:  (ментални)  лексикон,  морфосинтакса,  флексија,  изведенице,  сложенице,  синтагма,  парадигма,  
позајмљенице, морфолошке промене, правила творбе речи (продуктивна и мање продуктивна), историјске  
промене низоземске морфологије и морфосинтаксе.

Практична настава: Вежбе у склопу поглавља главног уџбеника а које се односе на практичну примену знања  
стеченог на предавањима и кроз проучавање литературе.

Литература 

1. G. Booij & A. Van Santen: Morfologie: de woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: University Press,  
1998

2. Хрестоматија

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања  која  на  кохерентан  начин  упознају  студенте  са  основним  морфолошким  и  лексичким  
теоретским појмовима. Примењивање истих на конкретним примерима из низоземског језика. На вежбама  
студент  активно  учествујe  у  анализи  примера  из  домаћих  задатака  и  на  тај  начих  синтетизује  и  
примењује стечено теоријско знање. 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
практична настава усмени испт -
семинар-и 30



Опис предмета (акредитација 2006): Низоземски језик VII

Студијски програм : Јeзик, књижевност, култура

Назив предмета:  Низоземски језик VII Наставник: Јелица Новаковић-Лошушина
Сарадници: Цветковић Мирко

Статус предмета: изборни Број ЕСПБ: 3
Услов: Одслушан предмет Низоземски језик 6, положен испит из предмета Низоземски језик 5
Циљ предмета

Стицање научно-стручног знања o творби речи у низоземском језику. 

Исход предмета 

Студент  је  упознат  са  основним  појмовима  морфологије  и  лексикологије  (флексија,  изведенице  и  
сложенице), као и са специфичностима које се односе на низоземски језик. Студент стиче знање које му  
омогућава да разуме научно-стручне текстове из лингвистике и у стању је да сам да кохерентан преглед  
правила творбе речи у низоземском језику, и да самостално проучава лексиколошке феномене. Поред чисто  
лингвистичог приступа, студент је упознат и са психолингвистичким аспектима обраде (процесовања) и  
усвајања морфолошких правила низоземског језика. 

Садржај предмета

Теоријска настава: Предавања из теорије морфологије и примењивања исте на низоземски језик. Главни  
појмови:  (ментални)  лексикон,  морфосинтакса,  флексија,  изведенице,  сложенице,  синтагма,  парадигма,  
позајмљенице, морфолошке промене, правила творбе речи (продуктивна и мање продуктивна), историјске  
промене низоземске морфологије и морфосинтаксе.

Практична настава: Вежбе у склопу поглавља главног уџбеника а које се односе на практичну примену знања  
стеченог на предавањима и кроз проучавање литературе.

Литература 

1. G. Booij & A. Van Santen: Morfologie: de woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: University Press,  
1998

2. Хрестоматија

Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1
Методе извођења наставе

Предавања  која  на  кохерентан  начин  упознају  студенте  са  основним  морфолошким  и  лексичким  
теоретским појмовима. Примењивање истих на конкретним примерима из низоземског језика. На вежбама  
студент  активно  учествујe  у  анализи  примера  из  домаћих  задатака  и  на  тај  начих  синтетизује  и  
примењује стечено теоријско знање. 

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 60
практична настава усмени испт -



семинар-и 30


