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ECTS
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Коефицијент
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оптерећења So1
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ЛВ
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ЛВ
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1
1
0
22,5
22,5
0
1.5
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
30h
45h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
75h семестрално
Основни циљ курса јесте детаљнија анализа лексичко-аспектних својстава основних група
енглеских глагола и њиховог утицаја на структуру и значење глаголске ситуације у финитном или
Исходи учења
нефинитном облику клаузе, те поређење тог утицаја са лексичко-аспектним својствима српских
глаголских лексема и њиховим утицајем на структуру и значење глаголске ситуације у простој
реченици.
Условљеност
нема
Наставне методе Предавања, вјежбе. Самостални рад. Консултације.
Припремна недјеља
Енглеска глаголска лексема: формална и семантичка обиљежја.
Глаголска ситуација. Врсте глаголских ситуација. Привременост и трајност глаголске ситуације.
Динамичне и стативне глаголске ситуације. Критеријуми њиховог разграничења.
Вендлерова класификација типова глаголске ситуације.
Активности и стања.
ОСТВАРЕЊА И ДОСТИГНУЋА.
Садржај
I парцијални испит
предмета по
Српски глагол и предикат. Tertium comparationis.
седмицама
Глаголска ситуација у српском језику.
Врсте глаголских ситуација. Степен еквиваленције.
Врсте глаголских ситуација. Степен еквиваленције.
Утицај својства стативности на структуру глаголске ситуације
Утицај својства динамичности на структуру глаголске ситуације
Прогресивност и непрогресивност и семантичка структура глаголске лексеме.
II парцијални испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Verbs and Times, у: The Philosophical Review, Vol. 66,
Vendler, Z.
1957
No. 2, стр. 143-160
Glagolski vid i tip glagolske situacije u engleskom i
Novakov, P.
2005
srpskom jeziku. Novi Sad: Futura publikacije
Синтакса глагола, У: Синтакса савременога српског
језика: проста реченица, 345-470). Београд:
Танасић, С.
2005
Институт за српски језик САНУ/Београдска
књига/Матица српска
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
2016.
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