
Студијско програмо/студијске  програмурја : Струковно винај пале чхавора мајцикне 
бершенге 
Котора тхај нивели студиенго: струковне,  студије 
Нав катар о предмето: Дејаћи (романи) чхиб  пале чхавора мајцикне бершенге 
Сикамно (Нав, машкарутно нав, њамо): Рајко Ж. Ђурић, Марија М. Александровић 
Статусо предметеско: мусај те ашунелпе 
Ђиндо ЕСПБ: 5 
Шаипе: / 
Мајпалуно циљо предметеско 
Сикавипе по предмето романи чхиб:фонетика,морфологија, лексикологија, синтакса, 
романе дијалектурја анде Србија, пхувја андо Балкано тхај анде Европа. 
Кова со сикавелапе :  
Сикавипе тхај буљарипе кана си пучипе пале романи чхиб сар -вакарипе, форма- кова со 
си –е  норма, е структура –е супстанца, знаковно системо – би знаковно системо, 
е конституенти тхај трансформације. - Ворбеного тхај рамосаримако вакарипе пе 
романи чхиб. Шаипе те рамон катар е романи чхиб пе србикани тхај пе србикани пе 
романи.  
 Сикавипе предметеско: 
Е теоријско сикавипе 
Е фонетика, е фонологија; е морфологија (е флексија, е деривација) тхај сар ћеренпе 
алава, сар ви е граматикане категорије сар си аспекто, казусо, генусо, модусо, ђиндо, 
линго, врјама, генусо верби; Е синтакса (сар ћеренпе алава тхај ленго гндо, алава тхај 
тхај ленги структура; Е семантика -алавенго гндипе; Е прагматика- сар шај те рамос; е 
типологија тхај универзалије; Е теорије сар накхавелпе. 
 
Е практично сикавипе: Е вежбе, Дујте сикавимата, е студијске џанглимаске бућа 
Е вежбе. Семинарске рамосаримата. Е дијалектурја анде романе махале. 
 
 Е литература  
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Ђиндо катар е часурја по сикавипе 
Ворбенго 
сикавипе: 

Е вежбе 
1 

Авер сикавимата: Студијско џанглимаско 
бући: 

Авер  часурја 

Е методе анде настава 
 

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја)  
Мајанглуне сикавимаске бућа Е поенурја Гатисаримаско егзамено  Е поенурја 
Ворбенго сикавипе 10 Рамосаримако егзамено 20 
Практикано сикавипе 30 Ворбенго егзамено 20 
колоквијумурја  10 ..........  
Е семинарја  10   
 


