
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије, други ниво студија 

Назив предмета: Форензичка лингвистика 1 

Наставник: Јелена Редли 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са форензичком идентификацијом индивидуалних карактеристика аутора писаног текста и 

лингвистичким аспектима кривичног правосудног система. Општи циљеви укључују и истраживање улоге лингвисте 

током интеракције са правним и законодавним системом путем испитивања стварног или потенцијалног утицаја 

лингвисте на кривичну истрагу и правне активности и процедуре.  

Исход предмета  

По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити оспособљени да: 

1. Примењују вештине дескриптивне анализе података у широком спектру писаних контекста у оквиру правних 

процеса, укључујући полицијске интервјуе, судске пресуде;  

2. Критички анализираju спорне податкe у писаним контекстима, укључујући области као што су идентификација 

aутoрa, спорна ауторства и детекција плагијаризма;  

3. Компетентно комуницирају са активистима у правним системима и окружењима; 

4. Изводи закључке и даје експертизно мишљење по принципима форензичке науке, за потребе органа поступка и 

других субјеката, наручиоца експертизе. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Морфологија и синтакса. Семантика и прагматика. Сoциoлингвистикa. Граматичка 

формализација тeкстa (активна/пасивна и персонална/имперсонална реченична структура, кондензација). 

Идeнтификaциja aутoрa. Перспективизација, ред речи. Примене форензичке лингвистике. Лингвистика у теренском 

раду. 

Практична настава: Представљање и анализа. Вежбе анализе текстова добијених из сектора у вези са спровођењем 

закона. 
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Број часова активне наставе:  

5 (75) 
Теоријска настава: 2 (30) 

Практична настава: 2 (30) 

ДОН: 1 (15) 

Методе извођења наставе 

Монолошка, дијалошка, текст-метода, демонстративна, методе проблемске наставе, учење путем откривања, 

истраживачке методе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 60 

практична настава 10   

семинар-и 20   



 


