
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Енглески језик и књижевности 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8 

Катедра  Катедра за англистику – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-8-7 обавезан VIII 8 

Наставник/ -ци др Вера Вујевић, доцент 

Сарадник/ - ци мр Срђан Шућур, асистент; 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 

2 6 0 45 135  1.5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
120h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
180h  

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

Исходи учења 

Теоријски  часови у оквиру овог предемта уводе основне стилистичке термине (стил, стилем, 
маркираност, стилистичка компетенција и перформанса итд.) Централни дио заузима проучавање 
раслојавања језика, односно дискурсног поља, а у оквиру тога представљање  функционалне 
стилистике и поједних функционалних стилова (сакралног, разговорног, административног, научног, 
журналистичког публицистичког, рекламног, есејистичког, сценбаристичког, стриповног, реторичког, 
) све до књижевноумјетничког стила. У оквиру часова вјежбања унапређују се језичке вјештине 
читања, писања, говорења и слушања, кроз усмено-писмене вјежбе, вјежбе превођења, граматичка 
вјежбања. 

Условљеност Положен Савремени енглески језик 7 

Наставне методе Предавања. Домаћи. Вјежбе. Консултације. Презентације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Стилске фигуре – настанак, подјела и функције; језичке вјештине. 
Врсте стилских фигура; језичке вјештине. 
Врсте стилских фигура; језичке вјештине. 
Писменост – општи услови; композиција и основна начела писаног текста; језичке вјештине. 
Функционални стилови – класификација; језичке вјештине. 
Књижевноумјетнички стил; језичке вјештине. 
I парцијални испит 
Научни стил и његови подстилови; језичке вјештине. 
Публицистички стил – основне карактеристике и подстилови; језичке вјештине. 
Административни стил – жанрови; језичке вјештине. 
Разговорни стил; језичке вјештине. 
Комуникација – основни елементи; одлике личне комуникативности; језичке вјештине. 
Говорни представник, говорна заједница, говорни догађај, говорна ситуација; језичке вјештине. 
II парцијални испит 
Ревизија 
Завршни испит 

Обавезна литература  

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

Тошовић, Б. Функционални стилови, Београд 2002  

Simson, P. 
Stylistics. A resource book for students, London: 
Routledge 

2004  

 Lahiri, J. 
Interpreter of Maladies, Houghton Mifflin Harcourt: 
Boston 

1999. 83 - 198 

Lahiri, J.  Unaccustomed Earth, Knopf Canada: Toronto 2008. 1- 352 

Capel, A. & W. Sharp 
Cambridge English Objective proficiency, 
Cambridge University Press 

2012. 92 - 191 

                                                           
 



Допунска литература 

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

Силић, Ј. Функционални стилови хрватскога језика, Загреб 2006  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 22.9.2016. 

 


