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ECTS bodovi 4 

Nastavnik Dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić 

e-mail vprazic@unizd.hr 

vrijeme 

konzultacija 
Srijeda/ Četvrtak 10,00-10,45 

Suradnik / asistent  

e-mail  

vrijeme 

konzultacija 
 

Mjesto izvođenja 

nastave 
Odjel za nastavničke studije 

Oblici izvođenja 

nastave 

Predavanja; Seminari; Konzultacije; Samostalni zadaci; 

Multimedija i internet; Mentorski rad 

Nastavno 

opterećenje P+S+V 
1+1+0 

Način provjere 

znanja i polaganja 

ispita 

Tijekom semestra student ostvaruje potreban broj ECTS bodova 

redovitim pohađanjem i aktivnim sudjelovanjem u svim oblicima 

nastave, pisanjem seminara te polaganjem pismenog i usmenog 

ispita.   

Početak nastave listopad 2013. Završetak nastave siječanj 2014. 

Kolokviji 
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 

    

Ispitni rokovi 
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 

veljača veljača rujan rujan 

Ishodi učenja 

Razviti sposobnost surađivanja s drugim studentima u realizaciji  

zadataka,razviti svijest o potrebi cjeloživotnog učenja, razviti 

sposobnost vrednovanja vlastitog rada, razviti sposobnost 

kritičkog mišljenja i izražavanja, pravilno tumačiti i interpretirati 

temeljne pojmove lingvistike, razlikovati i argumentirati  jezik u 

povijesnom kontekstu,samostalno analizirati tekstove na 

fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj razini iz povijesnog  

korpusa,uočavati odmak od standardnojezičnih normi u  

pismenom  iskazu 

 

Preduvjeti za upis nema 

Sadržaj kolegija 

Uvodne napomene, Hrvatski standardni jezik, Povijest hrvatskog 

standardnog jezika-periodizacija, Hrvatski jezik do 15. stoljeća, 

Hrvatski jezik od 16. stoljeća do 19. Stoljeća, Morfološke i 

sintaktičke značajke hrvatskog jezika kroz povijest, Hrvatski 

jezik u 19. stoljeću, Hrvatski jezi u 19. i 20. stoljeću. 

Obvezna literatura 

1. Milan Moguš, Povijest hrvatskoga književnoga jezika, 

Globus, Zagreb, 1995 

2. Zlatko Vince, Putovima hrvatskoga književnog jezika, 

Zagreb, 1978 

Dopunska literatura 1. Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: Srednji vijek, Croatica, 



Zagreb,  2009. 

2. Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga, 16. stoljeće, Croatica, 

Zagreb, 2011. 

3. Marko Samardžija: Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog 

jezika,  Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2004. 

4. M. Samardžija-A. Selak, Leksikon hrvatskoga jezika i   

 književnosti, Pergamena, Zagreb, 2001. 

 

Internetski izvori www.nsk; www.hjp;  

Način praćenja 

kvalitete 

Na kraju semestra sa studentima će se provesti anonimni anketni 

upitnik koji će sadržavati pitanja o stupnju ispunjenosti njihovih 

očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, 

vrednovanje, a u svrhu poboljšanja rada nastavnika s idućim 

generacijama studenata 

Uvjeti za dobivanje 

potpisa  

Pohađanje nastave i aktivnosti studenata te prezentacija 

seminarskog rada. 

Način bodovanja 

seminara/ispita 

Seminarski rad vrednuje se 1 ECTS bodom. 

Položen završni ispit (min. 50% ispravno) vrednuje se s  2 ECTS 

boda.  

 

Način formiranja 

konačne ocjene 

Završni ispit sadrži zadatke koji obuhvaćaju cjelokupno gradivo 

nastavnog programa i njime se procjenjuje realizacija ishoda 

učenja koji su već procjenjivani u ranijim aktivnostima. 

Napomena  

 

Nastavne teme-predavanja 

Red

. br. 
Datum Naslov Literatura 

1. X. 
Uvodne napomena, Hrvatski jezik-hrvatski 

standardni jezik Okvirni program, 4. 

2. X. 
Periodizacija hrvatskog standardnog jezika, 

predstandardizacija 1 

3. X. Hrvatski jezik do kraja 15.  1 

4. X. Hrvatski jezik u 16. stoljeću 1 

5. XI. Hrvatski jezik u 17. stoljeću 1 

6. XI. Hrvatski jezik u 18. stoljeću 1 

7. XI. 
Hrvatski jezik u 19. stoljeću (Hrvatski jezik i 

Ilirci) 1 

8. XI. Hrvatski jezik u 19. stoljeću (Filološke škole) 1 

9. XII. 
Neke od značajki morfološkog, fonološkog i 

sintaktičkog ustrojstva hrvatskog jezika (kroz 
 

http://www.nsk/
http://www.hjp/


povijest) 

10. XII. Hrvatski rječnici www.hjp 

11. XII. Hrvatski jezik u 20. stoljeću ( do 1941. godine) 1 

12. XII. Hrvatski jezik u 20. stoljeću (do 1990. godine) 1 

13. I. Hrvatski jezik od 1990. godine 1 

14. I. Hrvatske gramatike www. hjp; www. nsk 

15. I. Hrvatski pravopisi i pravopisna problematika www. hjp 

 

Seminari 

Red

. br. 
Datum Naslov Literatura 

1.  
Inicijalna analiza pojmova, termina i spoznaja o 

povijesti hrvatskog jezika Dopunska ,4 

2.  
Hrvatska redakcija staroslavenskog jezika-rad na 

tekstu Dopunska, 1 

3.  Zaklada hrvatske riječi kroz povijest-spomenici 2 

4.  Književni krugovi u 16. stoljeću . 1,2, 

5.  Ozaljski književni krug. 1,2 

6.   Slavonske gramatike.  

7.  
Š. Starčević i hrvatski jezik  te odnos prema 

ilirskim jezičnim pogledima. 1,2 

8.  
Filološke škole- značajke na izabranim 

tekstovima. 
Dopunska, 1 

Dopunska ,4 

9.  
Rad na povijesnom tekstu-gramatičke i 

pravopisne značajke. 
Dopunska, 1 

Dopunska ,4 

10.  
Značajke rječnika-dostupni u knjižnici i na 

internetskim portalima. www. hjp; www. nsk 

11.  Jezik i rat  1.2 

12.  
Hrvatski vukovci- analiza teksta iz literature o 

temi.  1.,2 

13.  Pravopisna problematika. www. hjp-1.2 

14.  Pregled dostupnih gramatika. www.hjp 

15.  Analiza seminara i rada na kolegiju.  



 

 

Nastavnik: 

 


