
Студијски програм : Рачунарске науке - основне академске студије  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Писане комуникације GЕ111 
Наставник: Петровић Г. Миомир и остали наставници факултета 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: - 

Циљ предмета:  
Упознавање студената са основним принципима писане језичке културе, описмењавање студената и 

оспособљавање да се користе приручницима у којима ће наћи решење језичких недоумица. 

Исход предмета  
Студенти ће овладати правописном и граматичком нормом књижевног језика и оспособиће се за 

коректно, правилно, самостално писано комуницирање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 
1.Правопис српскога језика (писање великог слова, спојено и одвојено писање речи, гласовне промене 

и односи гласова, транскрипција страних речи – посебно из енглеског језика, интерпункција, 

скраћенице). 2. Облици писменог изражавања (функционално раслојавање језика; разговорни, научни, 

публицистички, административни и књижевноуметнички стил). 3. Стилске одлике и граматичка 

коректност написаног текста. 4. Типични проблеми у писменом изражавању (бирократизација језика, 

фразирање, номинализација исказа, декомпоновање предиката). 5. Најчешћи морфолошки и 

синтаксички проблеми (употреба падежа, паукална множина, конгруенција, рекција, ред речи). 6. Избор 

лексике у писаном изражавању (домаће и стране речи – пуризам, употреба речи у секундарним 

значењима, улога фигуративног изражавања, неологизми, дијалектизми, архаизми. 7. Пословно писмо 

и други видови пословног комуницирања. 8. Електронска пошта. 9. Речници и лексикони у служби 

усвајања језичког израза. 

 

Практична настава  
Писмене вежбе. Утврђивање градива на конкретним примерима. Начин коришћења релевантне 

литературе (правописа, речника и др.). 

Литература  
1. Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица: Правопис српскога језика, Матица српска, 2013. 

2. Миливоје Павловић: Пословна коресподенција: практикум, Београд (Мегатренд универзитет), 2008. 

3. Павле Ивић [и др.]: Српски језички приручник,  Београд (Београдска књига), 2004. 

4. Милорад Радовановић: Социолингвистика, ИК Зорана Станојевића, 2003. 
Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 4 

 

Вежбе:0 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, 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    

 


