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Циљ предмета 
Упознавање студената са основним принципима говорне језичке културе и најважнијим мерилима 

правилности језика (јасност, прецизност, економичност, лепота и чистота језичког израза). 

Исход предмета 
Студенти се оспособљавају за изражавање по правилима стандардног језика, као и за толерантно 

вођење (раз)говора, коректно самостално излагање и општу културу говорног понашања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  
1. Појам стандардног (књижевног) језика; однос стандардног језика и дијалеката. 2. Типови говорне 

комуникације; елементи комуникације; лична и масовна комуникација; количина и мера 

информативности (ентропија и редунданца); невербална комуникација; конверзационе импликатуре; 

говорни чинови. 3. Артикулација гласова и ортоепија (артикулационе и акустичке особине гласова; 

правила акцентуације, с посебним освртом на уобичајена огрешења о норму). 4. Основни елементи 

дикције; говорне константе; стилске фигуре. 5. Лингвистички, естетски и социјални аспекти културе 

говора; особине култивисаног говора; говорни узори усменог комуницирања. 6. Различити облици 

усменог изражавања (саопштења на конференцији, пословном састанку, стручном састанку, наступ у 

медијима). 7. Употреба мултимедијалне технологије у излагању. 

 

Практична настава  
Говорне вежбе. Утврђивање пређеног градива на конкретним примерима. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 4 

 

Вежбе:0 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:  
Предавања, дискусије, домаћи задаци. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

40 

Завршни испит  поена 

60 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 35 (15+20) ..........  

семинар-и    

 


