УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Дипломске академске студије
Студијски програм:
Назив предмета
Шифра
предмета

Семиотика
Статус
предмета

Наставници

Далибор Кесић

Семестар

Фонд часова

Број ECTS бодова

Условљеност другим предметима
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ изучавања предмета је усвајање знања из области знаковних система. Узимајући у
обзир чињеницу да Семиотика превазилази оквире лингвистичког означавања, студентима се
пружа прилика да спознају корелације које постоје између других основних знаковних система и
система означавања унутар језика као и импликација интеракције знакова унутар текста
Исходи учења (стечена знања):
По завршеном похађању предавања и успјешном полагању испита студенти ће посједовати знање
из области науке о знаковима, те ће бити у прилици да одговоре на питања као то су:
- Шта је знак?
- Шта је језички знак?
- Које означавање и кодове усвајамо свјесно а које подсвјесно?
- Шта је текст?
- Како се Семиотика може користити у текстуалној анализи?
- Каква је међузависност знаковних система?
као и на многа друга питања која се тичу функције означавања у језику, свакодневном животу и
науци.
Садржај предмета:
Предмет ће бити фокусиран на сљедеће области:
- Увод у Семиотику
- Различити приступи разматрању знака
- Означавање свари и референцијалност
- Анализирање структура
- Перцепција кодова
- Међусобна интеракције текстова
- Практична ограничења и практичне могућности примијењене Семиотике
Методе наставе и савладавања градива:
Настава се одржава у малим групама путем предавања и сесија посвећених појашњавању области
које су посебан интерес Семиотике. По потреби се могу организовати и фокусна предавања за оне
области које исискују подробније тумачење
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Облици провјере знања и оцјењивање:
Провјера знања врши се писаним и усменим путем
50%
Писмени испит
50%
Усмени испит
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: Далибор Кесић

