
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Енглески језик и књижевност 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ЕНГЛЕСКИ АКАДЕМСКИ ДИСКУРС 

Катедра  Катедра за англистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-6-12/4 изборни VI 4 

Наставник/ -ци др Јелена Марковић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Миња Радоња, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 1 0 21 21 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h  

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h  

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
72h семестрално 

Исходи учења 
Дефинисање појма академски диксурс у англосаксонској традицији. Упознавање студената са 
основним одликама различитих жанрова савременог енглеског академског дискурса (научни 
чланак, апстракт, универзитетски уџбеник, излагање). 

Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Схватање појмова дискурс и анализа диксурса у лингвистици.   
Академски дискурс.    
Основни жанрови писаног академског дискурса.   
Основни жанрови усменог академског дискурса.  
Англосаксонска традиција писања уопште. 
Академски дискурс и енглески језик као међународни језик данас.  
I парцијални испит  
Основне карактеристике енглеског академског дискурса: научни чланак, апстракт, излагање 
Основне карактеристике енглеског академског дискурса: универзитетски уџбеник.  
Реторичка структура жанрова енглеског академског диксурса.  
Метадискурсна обиљежја енглеског академског дискурса. Подјеле метадискурсних маркера.  
Тенденције измјена енглеског академског дискурса.  
Академски дискурс и хибридни дискурс.  
II парцијални испит 
Ревизија 
Завршни испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Hyland, K.   
Academic Discourse: English in a Global Context. 
London: Continuum 

2009  

Hyland, K.   
Metadiscourse: Exploring Interaction in Writing. 
London: Continuum 

2005  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10  

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 40  

                                                           
 



рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 2016. 

 


