Студијски програм/студијски програми : Професор стручних предмета

Врста и ниво студија: мастер академске студије, други ниво
Назив предмета: Култура изражавања и правопис српског језика
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана Р. Штасни
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање и унапређивање академске комуникативне компетенције на српском језику
Исход предмета
Уочавање и примена елемената језичке академске комуникације (писане, говорене,
невербалне). Овладање знањима о устројству и функционисању правописног и језичког
система стандардног српског језика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Стандардни језик. Појам и устројство језичке комуникације. Говорени и писани вид језика.
Разговорни дискурс. Прозодијски систем стандардног српског
језика, инвентар и правила дистрибуције. Ортоепска норма стандардног српског језика.
Ортографски принципи Правописа српског језика Матице српске.
Правописна правила (писање великог и малог слова, спојено и одвојено писање речи;
интерпункција; скраћенице; подела речи на крају реда). Типичне супстандардне појаве у
академској комуникацији на српском језику и њихове корекције.

Практична настава:Вежбе
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Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
1
1

Студијски истраживачки
рад:

Остали
часови

Методе извођења наставе
Монолошка и дијалошка метода, метода рада на тексту, корективна метода

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
5
5
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испит
..........

поена
40
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

