
Прилог бр.3  Предметна програма од втор циклус на студии  

1.  Наслов на наставниот 
предмет  

Германска  лингвистика   

2.  Код  4FF204512  

3.  Студиска програма  Германски јазик и книжевност  

4.  Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел)  

Филолошки Факултет – Катедра за германски јазик и 
книжевност  

5.  Степен (прв, втор, трет 
циклус)  

втор  

6.  Академска година / 
семестар  

2012/13  7. Број на ЕКТС 6  

I семестар кредити  

8.  Наставник  Доц. д-р Билјана Ивановска   

9.  Предуслови за 
запишување на 
предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

Продлабочување и надградување на стекнатото знаење од додипломските 

студии во областа на германската лингвистика и изучување на спецификите на 

германскиот јазик како систем во поврзаност со теоријата и методологијата на 

проучување на германскиот јазик.  

Целта е  да се даде осврт кон различните полиња на истражување од областа на 
лингвистиката, да се објаснат соодветните концепти на овие полиња и да им 
овозможи на студентите да формираат слика за јазикот како систем. Така 
конципирана, програмата ќе ги оспособите студентите да можат да ги согледуваат 
поединечните делови на јазикот и правилата коишто ги поврзуваат во целина и 
полесно да читаат и да разбираат дела од областа на лингвистиката.  

11.  Содржина на предметната програма:  

Овој курс ги опфаќа современите лингвистички теории од 70-тите години на 20 
век до денес во следните области: Структурна и функционална лингвистика 
(фонологија, морфологија, синтакса, лексикологија и зборообразување во 
современиот германски јазик). Антропоцентрична лингвистика. Семантика и 
прагматика. Текстлингвистика, дискурсна лингвистикаво рамките на германската 
лингвистика. Општи и специфични знаења за синхронијата и дијахронијатаод 
аспект на лингвистика, теоретски и практични знаења за јазичната комуникација,  

 



 продлабочување на знаењата за лингвистичките теории кои актуелно се 

обработуваат во германската лингвистика.  

Преглед на јазичните истражување од комуникативен и когнитивен аспект: 
прагматички, социолингвистички,  психолингвистички,  когнитивен. Учење на 
јазикот и неговата поврзаност со мозокот. Разгледување на некои развојни 
процеси во современиот германски јазик.  

12.  Методи на учење:   семинари, интерактивен метод: работа во групи, реферати, 
домашни работи, семинарски работи, дискусија, дебата, техники на 
кооперативно учење, индивидуални задачи, симулација на воннаставни 
воспитно-образовни активности, самостојно учење.  

13.  Вкупен расположив фонд на време  216  

14.  Распределба на расположивото 
време  

3+2+2  

15.  Форми на 
наставните 
активности  

15.1.  Предавања- теоретска 
настава  3  

15.2.  Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

2  

16.  Други форми на 
активности  

16.1.  Проектни задачи     

16.2.  Самостојни задачи  2  

16.3.  Домашно учење    

17.  Начин на оценување  писмен и устен испит  

17.1.  Проектна задача  30  

17.2.  Семинарска работа (презентација: писмена и 
усмена)  50  

17.3.  Активност и учество  20  

18.  Kритериуми за оценување  

(бодови/ оценка)  

до 50 бода  5 (пет)(F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест)(E)  

од 61 до 70 бода  7 (седум)(D)  

од 71 до 80 бода  8 (осум)(C)  

од 81 до 90 бода  9 (девет)(B)  

од 91 до 100 бода  10 (десет)(A)  

19.  Услов за потпис и полагање 
на завршен испит  

Присуство на 80% од наставата  

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата  

Германски јазик  



21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата  

Преку инструментите:   

1) Евалуација од  студентите   

2) Опсервација на наставниот процес  

22  Литература  

  

  

  

  

22.1  

  

Задолжителна литература  

Ред. 
број    Автор    Наслов    Издавач    Година  

1.  
Britta Hufeisen / 
Gerhard Neuner   

Angewandte  

Linguistik für den 
fremdsprachlichen 
Deutschunterricht  

Langenscheidt, 
Berlin.  

1999  

2.  
Knapp,  

Karlfried [Hrsg.]:   

Angewandte  

Linguistik; mit CD- 

ROM  

Francke 

Verlag,  

Tübingen- 

Basel, 3. vollst. 
überarb. und 
erw. Aufl.  

2011  

3.  
Spillner, Bernd 
[Hrsg.]:   

Perspektiven der 

angewandten  

Linguistik; Forum 

angewandte  

Linguistik Bd. 12 +  

Bd. 13 (Kühlwein,  

Wolfgang [Hrsg.]),  

Gunter Narr 

Verlag,  

Tübingen  

1987  

  

  

22.2  

  

Дополнителна литература  

Ред. 
број                  Автор    Наслов  Издавач  Година  

1.  

Gruber, Helmut;  

Menz, Florian 
[Hrsg.]:   

Interdisziplinarität in  

der angewandten 
Sprachwissenschaft  

Oskar Lang  

Verlag,  

Frankfurt am  

Main  

2003  

2.  

Peuser, Günter 

und Winter, Stefan  

[Hrsg.]   

 Angewandte  

Sprachwissenschaft.  

Grundfragen -  

Bereiche - 
Methoden;  

Bouvier Verlag  

(Herbert  

Grundmann),  

Bonn  

1981  

3.          

 


