
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије психологије 

Назив предмета:  Истраживања у психолингвистици 

Наставник/наставници: Душица Филиповић Ђурђевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Положен предмет Психолингвистика 1 

Циљ предмета 

Упознавање студената са свим фазама истраживачког процеса у области психолингвистике. Кроз овај курс, 

уз супервизију, студент треба да стиче непосредно искуство у осмишљавању, спровођењу, анализирању и 

саопштавању психолингвистичког истраживања.  

Исход предмета  

Од студента се на крају курса очекује да буде способан да самостално:  

- препозна релевантан проблем у области психолингвистике 

- формулише га у форми истраживачког питања 

- осмисли нацрт 

- спроведе истраживање 

- анализира, дискутује и саоштава резултате. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Велике дебате у психолингвистици, различити погледи на психолингвистичке проблеме; однос између 

традиционалних и савремених погледа у психолингвистици; преглед психолингвистичких ресурса: 

корпуси, текстови на интернету, транскрипти, велике базе психолингвистичких података; различите 

истраживачке парадигме: анализа корпуса, упитници, експеримент, мегастудије; приступи статистичкој 

анализи у психолингвистичким истраживањима; веза између истраживачког питања и нацрта истраживања; 

веза између резултата истраживања и психолингвистичких модела; етичка питања у психолингвистичким 

истраживањима. 

Практична настава  

Вештина читања научних чланака, дискусија са циљем детектовања проблема истраживања и његовог 

превођења у истраживачко питање, демонстрација различитих истраживачких парадигми, поређење 

различитих методологија (анализа корпуса, упитници, експеримент...), дискусија о односу резултата и 

психолингвистичких модела. 
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Број часова  активне наставе Предавања: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 



1. Предавања, дискусије 

2. Консултације 

3. Припрема пројекта истраживања 

4. Извођење самосталног истраживања 

5. Писање истраживачког извештаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 60 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  усмена презентација пројекта 20 

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


