
Студијски програм/студијски програми : Логопедија 

Назив предмета: ФОРЕНЗИЧКА ФОНЕТИКА 
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Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: Положени испити из предмета Фонетика и Лингвистика 

Циљ предмета 

           Циљ предмета је упознавање студената са применом фонетике у истражним и судским поступцима у 

којима је језик део доказа. Посебан циљ је оспособљавање студената за релативно самосталан рад на различитим 

типовима идентификовања и верификовања индивидуалних карактеристика говорника.  

Исход предмета  

           Стечена знања и практични рад на форензичкој анализи створиће студентима почетну основу за 

усавршавање у наведеном сегменту форензичких наука, односно вештина. 

Садржај предмета 

Теоријска настава – Фонетика у правном контексту. Настанак области. Кодекс струке. Најчешћи форензички 

задаци. Језик и лични идентитет. Идентитет и доказна вредност. Валидност снимљеног говора - тешкоће. 

Проблеми маскирања. Методе и технике у форензичкој анализи узорака говора. Експериментална метода – 

неинструментална –  инструментална, статистички показатељи. Класификациони форензички маркери (пол, 

старост, језичка припадност, регионална припадност, социјална припадност). Форензички маркери фонетског 

капацитета (основни тон, расподела основног тона,  квалитет артикулације, квалитет гласа, темпо, гласност, 

ритам, акценат). Форензички маркери употребе морфолошких, синтаксичких и лексичких елемената. 

Паралингвистичке појаве у форензичкој фонетици.    

Практична настава:Вежбе - Практично оспособљавање студената за утврђивање форензичких маркера у 

узорцима говора. 
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Број часова активне 

наставе 4 

Теоријска настава:   2 Практична настава:     2  

Методе извођења наставе - Интерактивна настава уз примену савремених техничких средстава  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања до 5 писмени испит do 70 

практична настава до 5 усмени испт  

колоквијум-и  Презентација самосталне 

идентификације говорника 

до 20 

 


