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ИСПИТ
ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ
Присуство и активност на часу
За успешан завршетак курса, неопходно је присуствовати барем
половини одржаних часова (не рачунајући уводни час). Студент
који је одсуствовао са више од пола часова, мораће поново да
похађа курс. Присуство и активност на часу максимално носе 20
поена. Студент може без последица изостати са два часа. Свако
додатно одсуство односи поене. Приликом евиденције присуства
толерише се одсуство у трајању од најдуже 20 минута (кашњење
или ранији излазак са часа). Учешће у дискусијама може донети
додатне поене.
Завршно усмено излагање
Након серије предавања, а пре предаје завршног рада, студенти
самостално припремају завршно усмено излагање. У том излагању
треба да самостално и у консултацији са предметним наставником
одаберу један важан проблем из области психолингвистике и
прикажу га осталим студентима тако што ће га дефинисати,
објаснити његов значај и изнети најмање два сукобљена погледа,
а потом и сваки од тих погледа поткрепити емпиријским налазима.
Премда то није обавезно, препорука је да тема усменог излагања
буде она тема која је одабрана за завршни испитни рад, односно,
препорука је да усмено излагање буде засновано на планираној
структури завршног рада. Излагање треба да траје 10-15 минута,
пожељно је да буде пропраћено презентацијом. Након излагања,
остали студенти ће имати прилику да поставе питања излагачу.
За усмено излагање и одговарање на питања може се
добити максимално 10 поена, а за постављање питања осталим
излагачима и учешће у дискусији може се додатно добити
максималних 10 поена. Добијене коментаре потребно је узети у
обзир приликом писања завршног писаног рада.

Испитну обавезу представља писање завршног рада. Рок за
предају увек је седам дана пред истек испитног рока у којем је
студент пријавио полагање испита.
Садржај завршног рада
Завршни рад треба да има форму есеја на одабрану важну тему у
психолингвистици. Треба да буде заснован на најмање три научна
чланка, при чему одабрани чланци треба да представљају
сукобљена мишљења, уз изношење емпиријских налаза и
различитих типова аргумената у прилог и против сваког од
наведених мишљења. Пожељно је да у писаној верзији рада буду
узете у обзир повратне информације које је студент добио
приликом усменог излагања своје теме.
Обим завршног рада
По обиму, рад треба да има 5-10 страна (прецизније 8-17
ауторских страна, тј. 15000-30000 карактера рачунајући и
размаке). Рад треба да буде написан у складу са препорукама АПА.
ОЦЕЊИВАЊЕ
Оцена се изводи на основу поена прикупљених за присуство на
настави, усмено излагање и завршни рад у писаној форми.
Присуство и активност на настави могу донети максимално 20
поена, док завршно усмено излагање носи максимално 20, од
којих половину носи само усмено излагање, док другу половину
носи постављање питања и учешће у дискуји током излагања
осалих студената. Написан завршни рад максимално доноси 60
поена. Могуће је стећи и додатне поене за активност редовним
учешћем у дискусијама током наставе.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА
Настава се одржава петком, у интервалу 15-18 часова, у онлајн
формату, путем платформе Zoom (линк ће студентима који су се
пријавили на курс бити дистрибуиран путем имејла).
ВАРАЊЕ НА ИСПИТУ И У ТОКУ КУРСА
Свако варање биће третирано у складу са Статутом Филозофског
факултета у Београду.
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НАСТАВНИ ПЛАН
Датум
8. октобар
15. октобар
22. октобар
29. октобар
5. новембар
12. новембар
19. новембар
26. новембар
3. децембар
10. децембар

17. децембар
22
24. децембар
ИСПИТ

Тема
Уводни час за студенте ОАС
ЕИП
Уводни час за студенте МАС
О језику
Перцепција говора
Препознавање речи
Морфологија
Синтакса
Прагматика
Одабране теме: билингвизам, поремећаји
језичке функције, читање, писање,
разумевање текста
Завршна усмена излагања
Завршна усмена излагања
Предаја завршног рада седам дана пре
завршетка испитног рока у којем је
пријављено полагање испита

