
ЈКК- Језик, књижевност, култура
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9 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ 

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит 50

усмени испит 30

колоквијуми

семинари

Класична предавања. Испит: писмени испит је у форми теста на коме студент треба да покаже, 

не само да поседује неопходну теоријску компетенцију, већ и да стечено знање може да 

примени при обради језичких текстова.

Литература

Mrazović, Pavica (2009): Gramatika srpskog jezika.  Drugo, prerađeno i dopunjeno izdanje. 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Дискусија о одабраним питањима. Вежбања на практичним примерима.

На редовним студијама студенти имају прилику да се упознају са најосновнијим поставкама 

теорије валентности кроз учење само једног значајног представника депенденцијалне 

граматике (чију основу чини теорија валентности).  Циљ овог курса је  да пружи комплетну 

слику овог језичког феномена презентирањем историје учења о валентности,  различитим 

поимањем овог феномена  у немачкој лингвистици и описом  синтаксичке валентности глагола, 

Садржај предмета 

Срдић, Смиља, редовни професорНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

Спецификација предмета за књигу предмета

Назив предмета

Ágel, Vilmos et. al. (Hrsg.). Dependenz und Valenz. Ein internationales Handbuch der 

Đorđevic/Engel (2013): Srpsko-nemački rečnik valentnosti glagola. München, Berlin, Washington.

Уписане докторске студије

Теорија валентности

Студијски програм

Mrazović, Pavica: „Osnovne postavke dependencijalne gramatike i teorije valentnosti“. Institut za jezik 

активност у току 

предавања

практична настава

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање теоријске компетенције и способности за комплексну  анализу различитих језичких 

јединица уз примену савременг синтаксичког учења.

Л. Тенијер и почеци депенденцијалног учења; хијерархијско устројство у фрази и реченици; 

појам валентности; речи које имају валентност (глаголи, именице, придеви); једно-, дво- и 

вишелалентни глаголи; реченични сегмент vs атрибут (основне карактеристике и разлике међу 

њима); супкласноспецифични елементи - допуне; класе допуна по У. Енгелу и њихове основне 

карактеристике; аспецифични елементи – додаци (форма и функција); валентност именица; 

номинална фраза – именичке допуне и додаци; валентност адјектива; адјективска фраза – 

допуне и додаци уз адјектив.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Engel/Srdić/Alanović (2012): Der Satz. Teil I: Deutsch-serbische kontrastive Grammatik. Verlag Otto 


