Прилог 1
Програм докторских студија
на Филолошком факултету у Београду
1. Листа предмета, курсева, семинара
Обавезни предмети, курсеви, семинари
- Савремени лингвистички методи
(др Предраг Пипер, редовни професор)
- Савремени књижевни методи
(др Слободан Грубачић, редовни професор)
- Савремене студије културе
(др Јасна Јанићијевић, редовни професор)
1.2 Изборни предмети, курсеви, семинари по студијским подручјима (модулима) и
имена наставника
1. 2. 1 Језик
- Семантичка синтакса српског и других словенских језика
Др Предраг Пипер, редовни професор
- Колокацијска метода у семантици
Др Борис Хлебец, редовни професор
- Лингвистичка арабистика
Др Анђелка Митровић, редовни професор
- Основи упоредне граматике семитских језика
Др Анћелка Митровић, редовни професор
- Контрастивна анализа арапског и српског језика
Др Анђелка Митровић, редовни професор
- Морфологија турског језика I
Др Мирјана Теодосијевић, редовни професор
- Морфологија турског језика II
Др Мирјана Теодосијевић, редовни професор
- Турцизми у српском језику
Др Мирјана Теодосијевић, редовни професор
- Савремене методе у контрастивној граматици
Др Едита Андрић, редовни професор
- Савремено стање мађарске лингвистичке мисли
Др Едита Андрић, редовни професор
- Савремене мађарске морфолошке теорије
Др Едита Андрић, редовни професор
- Теорија књижевног превођења са преводилачком методологијом
Др Едита Андрић, редовни професор
- Историјски развој мађарске лингвистике
Др Ласло Молнар Чикош, редовни професор
- Историјски развој мађарског језика у угрофинском и индоевропском контексту
Др Ласло Молнар Чикош, редовни професор
- Савремене мађарске синтаксичке теорије
Др Ласло Молнар Чикош, редовни професор
- Упоредна граматика романских језика
Др Гордана Терић, редовни професор
- Историја граматика енглеског језика
Др Гордана Кораћ, редовни професор
- Лингвистичка скандинавистика
Др Љубиша Рајић, ванредни професор

- Дидактика италијанског језика као страног и другог језика
Др Јулијана Вучо, ванредни професор
- Историја италијанске граматике
Др Мила Самарџић, ванредни професор
- Поетика парадокса: лингвистичка анализа протодаоистичког списа Лао Ц'
Др Радосав Пушић, ванредни професор
- Историја кинеског језика
Др Радосав Пушић,
ванредни професор
- Интердисциплинарни приступ изучавању односа језика и друштва
Др Јелена Филиповић, ванредни професор
- Сефардске студије
Др Јелана Филиповић, ванредни професор
- Историја румунске лингвистике
Др Мариана Дан, ванредни професор
- Румунски језик – порекло и развој
Др Мариана Данан, ванредни професор
- Румунска дијалектологија
Др Мариана Дан, ванредни професор
- Реч и исказ у румунској лингвистици
Др Мариана Дан, ванредни професор
- Прагмалингвистика румунског језика
Др Мариана Дан, ванредни професор
- Историја француске лингвистике
Др Михаило Поповић, ....
- Формална Синтакса француског језика
Др Веран Станојевић, доцент
- Француски језик у светлу савремене семантике и прагматике
Др Веран Станојевић, доцент
Др Тијана Ашић, доцент
- Лексичка семантика француског језика
Др Михаило Поповић, доцент
- Француска лексикографија
Др Михаило Поповић, доцент
- Лексичко препознавање у обради природних језика
Др Цветана Крстев, доцент
- Изградња и коришћење дигиталних језичких ресурса
Др Цветана Крстев, доцент
- Контактна лингвистика
Др Биљана Чубровић, доцент
- Стилистика
Др Јелисавета Милојевић, доцент
- Модалност у енглеском језику
Др Ивана Трбојевић-Милошевић, доцент
- Преглед социолингвистичких истраживања
Др Ивана Трбојевић-Милошевић, доцент
- Когнитивна лингвистика
Др Катарина Расулић, доцент
- Принципи учења и усвајања енглеског језика
Др Смиљка Стојановић, доцент
- Лексикологија и менаџмент терминологије

Др Анђелка Пејовић, доцент
- Лексикологија, лексикографија и превођење
Др Анђелка Пејовић, доцент
- Граматика јапанског језика – падежне помоћне речце
Др Кајоко Јамасаки, доцент
- Арапска лексикологија и лексикографија
Др Снежана Петровић, доцент
-Основе лексичке семантике
Др Милана Радић, редовни професор
- Контрастивна лингокултурологија словенских језика
Др Милана Радић, редовни професор
- Методологија научног истраживања у методици наставе страних језика
Др Вучина Раичевић, доцент
- Теорије усвајања другог језика и истраживачки методи
Др Смиљка Стојановић, доцент
Др Радмила Поповић, доцент
- Историја турских језика
Др Ксенија Голубовић-Ајкут, доцент
- Синтакса савременог турског језика 1
Др Ксенија Голубови-Ајкут, доцент
- Синтакса савременог турског језика 2
Др Ксенија Голубовић -Ајкут, доцент
- Дидактика наставе француског језика
Др Татјана Шотра Катунарић, доцент
- Теорија и пракса творбе речи
Др Божо Ћорић, редовни професор
- Историјска лингвистика
Др Божо Ћорић, редовни професор
Др Бранкица Чигоја, ванредни професор
Мр Александар Милановић, асистент
- Индоевропска језичка заједница
Др Вања Станишић, доцент
- Морфологија српског језика у дијахроној перспективи
Др Милан Стакић, ванредни професор
- Историјски развитк глаголских облика у српском језику
Др Милан Стакић, ванредни професор
- Упоредна граматика словенских језика
Др Милан Стакић, ванредни професор
- Српска лингвогеографија и норма
Др Првослав Радић, ванредни професор
- Споменици српске писмености у историји српског језика
Др Бранкица Чигоја, ванредни професор
- Метафоре у мишљењу и језику
Др Душка Кликовац, ванредни професор
- Предлошка значења у српаком језику
Др Душка Кликовац, ванредни професор
- Лингвистички и стилистички аспекти синтаксе реченице
Др Јелена Јовановић, доцент
- Методичка истраживања у настави српског језика
Др Вељко Брборић, доцент

Др Драгана Вељковић-Станковић, доцент
- Врсте речи и флексивна морфологија
Др Мирослава Николић, редовни професор
Др Весна Ломпар, доцент
- Фразеолошка семантика
Др Драгана Мршевић-Радовић, ванредни професор
- Српски говорни типови
Др Михаило Шћепановић, доцент
- Прозодијска организација говора
Др Јелица Јокановић-Михајлов, ванредни професор
- Лексикологија
Др Рајна Драгићевић, ванредни професор
1. 2. 2 Књижевност
- Куран као дело књижевности
Др Дарко Танасковић, редовни професор
- Стих у арапској поезији
Др Дарко Танасковић, редовни професор
- Народна књижевност код Арапа
Др Дарко Танасковић, редовни професор
- Немачко-српске књижевне везе
Др Слободан Грубачић, редовни професор
- Популарна култура у англоамеричкој књижевности XX века
Др Зоран Пауновић, редовни професор
- Текстолошко изучавање нове српске књижевности
Др Душан Иванић, редовни професор
- Генеза српског песништва
Др Душан Иванић, редовни професор
- Српска поезија у аутопоетичким исказима песника
Др Душан Иванић, редовни професор
- Теорија у проучавању српске књижевности
Др Радивоје Микић, редовни професор
- Поетика народне књижевности
Др Снежана Самарџија, редовни професор
Др Бошко Сувајџић, доцент
- Српска житијна књижевност-структурално-типолошке карактеристике
Др Љиљана Јухас-Георгијевска, редовни
професор
- Жанрови старе српске књижевности
Др Томислав Јовановић, редоввни професор
-Америчка књижевна критика
Др Радојка Вукчевић, редовни професор
- Методе у савременој књижевној франкороманистици
Др Јелена Новаковић, редовни професор
- Америчка кљижевна критика
Др Радојка Вукчевић, редовни професор
- Историја мађарске књижевно научне мисли
Др Корнелија Фараго, редовни професор
- Теорије и методе контрастивних анализа и студија
Др Јанош Бањаи, редовни професор

- Књижевно-научна скандинавистика
Др Љубиша Рајић, ванредни професор
- Пракса књижевно-научног рада
Др Љубиша Рајић, ванредни професор
- Скандинавистика – Наука о превођењу
Др Љубиша Рајић, ванредни професор
- Форме дискурса у савременој мађарској лирици
Др Ева Харкаи-Ваш, ванредни професор
- Пољско-српска књижевна компаратистика и контактологија
Др Петар Буњак, ванредни професор
- Гностичко искуство и модерна књижевност
Др Мило Ломпар, ванредни професор
- Распон хуманистичког искуства у роману Милоша Црњанског
Др Мило Ломпар, ванредни професор
- Методичка монографија: теорија и техника рада
Др Љиљана Бајић, ванредни професор
- Књижевно дело и компетенције ученика
Др Љиљана Бајић, ванредни професор
- Поезија и поетика Франческа Петрарке и петраркизма
Др Мирка Зоговић, ванредни професор
- Књижевно-теоријска мисао барока
Др Мирка Зоговић, ванредни професор
- Италијанско-српске књижевне везе у 19 и 20 веку
Др Жељко Ђурић, ванредни професор
- Савремена западна књижевна русистика
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Методе у савременој књижевној русистици
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Теорије књижевности и теорија филма: руски примери
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Теорије и методе руске ликовне и песничке авангарде
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Савремене књижевне теорије
Др Новица Милић, ванредни професор
- Чуанг Ц' као модел класичне кинеске књижевности
Др Радосав Пушић, ванредни професор
- Књижевност у време модернизације Јапана
Др Љиљана Марковић, ванредни префесор
- Јасунари Кавабата-корифеј јапанске новеле
Др Љиљана Марковић, ванредни професор
- Хиспанске књижевности и стварност
Др Далибор Солдатић, ванредни професор
- Метафора у шпанској поезији од Гонгоре до Лорке
Др Јасна Стојановић, доцент
- Поетика романа у шпанској барокној књижевности
Др Јасна Стојановић, доцент
- Преводилачка критика (на материјалу српских превода начињених са класичног
шпанског)
Др Јасна Стојановић., доцент
- Англофона научна фантастика 20.века

Др Новица Петровић, доцент
- Енглески постмодерни роман
Др Александар Јовановић, доцент
- Казанцакис и Хомер
Др Милена Јовановић, доцент
- Грчки и српски роман
Др Милена Јовановић, доцент
- Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних облика
Др Зона Мркаљ, доцент
- Трагички јунак у српској драми XIX века
Др Зорица Несторовић, доцент
- Традиција и теорија италијанске новеле
Др Снежана Милинковић, доцент
- Витешки и религијски еп у италијанској књижевности
Др Снежана Милинковић, доцент
- Контрастивна синтакса латинског и италијанског језика
Др Ранко Козић, доцент
- Класична турска књижевност
Др Мирјана Маринковић, доцент
- Турска модерна књижевност
Др Мирјана Маринковић, доцент
- Републиканска турска књижевност
Др Мирјана Маринковић, доцент
- Постмодерни приступи Шекспиру:од деконструкције до заокрета ка религији
Др Зорица Бечановић-Николић, доцент
- Лирика, њене врсте и утврђени облици
Др Ђорђије Вуковић, доцент
- Бахтиновске студије
Др Ђорђије Вуковић, доцент
- Теорије интерпретације
Др Корнелије Квас, доцент
- Интертекстуалне теорије
Др Корнелије Квас, доцент
- Јапанска поезија XX века
Др Кајоко Јамасаки, доцент
- Компаративно проучавање јапанске књижевности
Др Кајоко Јамасаки, доцент
- Природа и јапанска књижевност
Др Кајоко Јамасаки, доцент
- Методе у савременој књижевној франкороманистици
Др Јелена Новаковић, редовни професор
- Трагање за идентитетом у постколонијалном дискурсу (на примеру англофоне
књижевности писаца пореклом из Индије)
Др Биљана Ђорић-Француски, доцент
1. 2. 3 Култура
- Историја немачке културе
Др Слободан Грубачић, редовни професор
- Етика у научном раду и библиотекарству

Др Александра Вранеш, редовни професор
- Методологија истраживања и цитирања
Др Александра Вранеш, редовни професор
- Организација знања и библиографија
др Александра Вранеш, редовни професор
- Османска баштина на тлу Србије и Црне Горе
Др Љиљана Чолић, редовни професор
- Турски наративни извори за српску историју
Др Љиљана Чолић,редовни професор
- Историја југословенске оријенталистике
Др Љиљана Чолић, редовдни професор
- Теорија усвајања Л2
ДР Јелена Филиповић, ванредни професор
- Културна политика и музејска делатност
Др Весна Ђукић Дојчиновић, ванредни
професор
- Концепти руске културе: свет
Др Корнеклија Ичин, ванредни професор
- Концепти руске културе: човек
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Методологија проучавања руске културе
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Синергетско проучавање руске културе
Др Корнелија Ичин, ванредни професор
- Културолошка скандинавистика
Др Љубиша Рајић, ванредни професор
- Културна историја скандинавије
Др Љубиша Рајић, ванредни професор
- Теорија науке за скандинависте
Др Љубиша Рајић, ванредни професор
- Јапан- нова парадигма модернизације
Др Љиљана Марковић, ванредни професор
- Синергија Истока и Запада – култура Јапана
Др Љиљана Марковић, ванредни професор
- Економија и стратегијска тржишта Источне Азије
Др Љиљана Марковић, ванредни професор
Др Синиша Зарић, редовни професор
- Језуити и мандарини: христијанизација Кине или синизација хришћанства
Др Радосав Пушић, ванредни професор
- Митске слике старе Кине
Др Радосав Пушић, ванредни професор
- Гонган чан (зен) будизма: језик и тумачење
Др Радосав Пушић, ванредни професор
-Будизам и јапанска култура
Др Кајоко Јамасаки, доцент
- Арапска Шпанија
Др Ема Миљковић-Бојанић, доцент
- Исламска мистика (суфизам)
Др Ема Миљковић-Бојанић, доцент
- Исламска цивилизација/култура на Балкану

Др Ема миљковић-Бојанић, доцент
- Род и култура: род, разлика и књижевност
Др Биљана Нешић-Дојчиновић, доцент
- Језичко питање у Грчкој – Психарис и Европа са освртом на српско језичко питање
Др Милена Јовановић, доцент
- Политизација књижевности – књижевност у доба војне хунте
Др Милена Јовановић, доцент
- Полихистори
Др Миодраг Лома, доцент
- Савремени естетички проблеми
Др Ива Драшкић, доцент
- Социологија књиге и читање
Др Гордана Стокић-Симончић, доцент
- Менаџмент у институцијама културе
Др Гордана Стокић-Симончић, доцент
- Историја библиотека и теорија библиотекарства
Др Гордана Стокић-Симончић, доцент
- Архивска пракса и научни рад у архивима
Др Бојан Ђорђевић, доцент
- Културна политика и музејска делатност
Др Весна Ђукић Дојчиновић, ванредни професор
- Интеркултуралност у савременој Британији
Др Биљана Ђорић-Француски, доцент

Филолошки факултет у Београду ће својим докторантима припремити «Водич кроз
докторске студије», када исте заживе у пуном обиму.
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2. Опис предмета, курса, семинара
(уз ово иду називи предмета, садржај, циљ, итд.)
2.1 Обавезни предмети
- Савремени лингвистички методи
(др Предраг Пипер, редовни професор)
- Савремени књижевни методи
(др Слободан Грубачић, редовни професор)
- Савремене студије културе
(др Јасна Јанићијевић, редовни професор)
2.2 Изборни предмети, курсеви, семинари по студијским подручјима (модулима)
2.2.1 ЈЕЗИК
- Теорије и методи у савременој лингвистичкој славистици
- Еколингвистика
- Семантичка синтакса српског и других словенских језика
- Простор и време у српском и другим словенским језицима
- Колокацијска метода у семантици
- Лингвистичка арабистика
- Основи упоредне граматике семитских језика
- Контрастивна анализа арапског и српског језика
- Морфологија турског језика I
- Морфологија турског језика II
- Турцизми у српском језику
- Савремене методе у контрастивној граматици
- Савремено стање мађарске лингвистичке мисли
- Савремене мађарске морфолошке теорије
- Теорија књижевног превођења са преволидачком методологијом
- Историјски развој мађарске лингвистике
- Историјски развој мађарског језика у угрофинском и индоевропском контексту
- Савремене мађарске синтаксичке теорије
- Упоредна граматика романских језика
- Историја граматика енглеског језика
- Лингвистичка скандинавистика
- Дидактика италијанског језика као страног и другог језика
- Историја италијанске граматике
- Поетика парадокса: лингвистичка анализа протодаоистичког списа Лао Ц'
- Историја кинеског језика
- Интердисциплинарни приступ изучавању односа језика и друштва
- Лексичко препознавање у обради природних језика
- Изградња и коришћење дигиталних језичких ресурса
- Контактна лингвистика
- Стилистика
- Модалност у енглеском језику
- Преглед социолингвистичких истраживања
- Когнитивна лингвистика
- Принципи учења и усвајања енглеског језика
- Лексикологија и менаџмент терминологије
- Лексикологија, лексикографија и превођење

- Граматика јапанског језика – падежне помоћне речце
- Арапска лексикологија и лексикографија
-Нови трендови у савременим истраживањима когнитивне лингвистике
- Основи руске аспектологије
- Методологија научног истраживања у методици наставе страних језика
- Теорије усвајања другог језика и истраживачки методи
- Историја турских језика
- Синтакса савременог турског језика 1
- Синтакса савременог турског језика 2
- Дидактика наставе француског језика
- Историја румунске лингвистике
- Румунски језик – порекло и развој
- Румунска дијалектологија
- Реч и исказ у румунској лингвистици
- Прагмалингвистика румунског језика
- Историја француске лингвистике
- Формална Синтакса француског језика
- Француски језик у светлу савремене семантике и прагматике
- Лексичка семантика француског језика
- Француска лексикографија
- Контрастивна синтакса латинског и италијанског језика
- Интердисциплинарни приступ изучавању односа језика и друштва
- Сефардске студије

2.2.2. КЊИЖЕВНОСТ
- Куран као дело књижевности
- Стих у арапској поезији
- Народна књижевност код Арапа
- Немачко-српске књижевне везе
- Популарна култура у англоамеричкој књижевности XX века
- Текстолошко изучавање нове српске књижевности
- Генеза српског песништва
- Српска поезија у аутопоетичким исказима песника
- Теорија у проучавању српске књижевности
- Поетика народне књижевности
- Српска житијна књижевност-структурално-типолошке карактеристике
- Жанрови старе српске књижевности
-Америчка књижевна критика
- Историја мађарске књижевно научне мисли
- Теорије и методе контрастивних анализа и студија
- Форме дискурса у савременој мађарској лирици
- Гностичко искуство о модерна књижевност
- Распон хуманистичког искуства у роману Милоша Црњанског

- Методичка монографија: теорија и техника рада
- Књижевно дело и компетенције ученика
- Поезија и поетика Франческа Петрарке и петраркизма
- Књижевно-теоријска мисао барока
- Италијанско-српске књижевне везе у 19 и 20 веку
- Савремена западна књижевна русистика
- Методе у савременој књижевној русистици
- Теорије књижевности и теорија филма: руски примери
- Теорије и методе руске ликовне и песничке авангарде
- Савремене књижевне теорије
- Чуанг Ц' као модел класичне кинеске књижевности
- Књижевност у време модернизације Јапана
- Јасунари Кавабата-корифеј јапанске новеле
- Хиспанске књижевности и стварност
- Метафора у шпанској поезији од Гонгоре до Лорке
- Поетика романа у шпанској барокној књижевности
- Преводилачка критика (на материјалу српских превода начињених са класичног
шпанског)
- Англофона научна фантастика 20.века
- Енглески постмодерни роман
- Казанцакис и Хомер
- Грчки и српски роман
- Драма (античка)
- Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних облика
- Трагички јунак у српској драми XIX века
- Традиција и теорија италијанске новеле
- Витешки и религијски еп у италијанској књижевности
- Класична турска књижевност
- Турска модерна књижевност
- Републиканска турска књижевност
- Постмодерни приступи Шекспиру:од деконструкције до заокрета ка религији
- Лирика, њене врсте и утврђени облици
- Бахтиновске студије
- Теорије интерпретације
- Интертекстуалне теорије
- Јапанска поезија XX века
- Компаративно проучавање јапанске књижевности
- Природа и јапанска књижевност
- Методе у савременој књижевној франкороманистици
- Популарна култура у англоамеричкој књижевности 20 века
- Методе у савременој књижевној франкороманистици
- Пољско-српска књижевна компаратистика и контактологија
- Књижевно-научна скандинавистика
- Пракса књижевно-научног рада
- Скандинавистика – Наука о превођењу
- Трагање за идентитетом у постколонијалном дискурсу (на примеру англофоне
књижевности писаца пореклом из Индије)

2.2.3 КУЛТУРА
- Историја немачке културе
- Етика у научном раду и библиотекарству
- Методологија истраживања и цитирања
- Организација знања и библиографија
- Културна политика и музејска делатност
- Концепти руске културе: свет
- Концепти руске културе: човек
- Методологија проучавања руске културе
- Синергетско проучавање руске културе
- Културолошка скандинавистика
- Теорија науке за скандинависте
- Османска баштина на тлу Црбије и Црне Горе
- Турски наративни извори за српску историју
- Историја југословенске оријенталистике
- Јапан- нова парадигма модернизације
- Синергија Истока и Запада – култура Јапана
- Економија и стратегијска тржишта Источне Азије
- Јапанско право у темељима савременог Јапана
- Језуити и мандарини: христијанизација Кине или синизација хришћанства
- Митске слике старе Кине
- Гонган чан (зен) будизма: језик и тумачење
- Будизам и јапанска култура
- Арапска Шпанија
- Исламска мистика (суфизам)
- Сефардске студије

- Исламска цивилизација/култура на Балкану
- Род и култура: род, разлика и књижевност
- Полихистори
- Савремени естетички проблеми
- Социологија књиге и читање
- Менаџмент у институцијама културе
- Историја библиотека и теорија библиотекарства
- Архивска пракса и научни рад у архивима
- Културна политика и музејска делатност
- Интеркултуралност у савременој Британији
- Теорија усвајања Л2
- Језичко питање у Грчкој-Психарис и Европа са освртом на српско језичко питање
- Политизација књижевности-књижевност у доба војне хунте
- Културна историја скандинавије
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