
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Енглески језик и књижевност 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета УВОД У СОЦИОЛИНГВИСТИКУ 

Катедра  Катедра за англистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-8-11/3 изборни VIII 3 

Наставник/ -ци др Маја Кујунџић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци др Маја Кујунџић, ванредни професор 

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 22,5 22,5 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
45h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
75h семестрално 

Исходи учења 

1. Основни циљ овог предмета је да се студенти упознају о значају и различитим аспектима  везе 
иземдју друштва и језика  
2. Студенти се упознају са појмом језичке варијације као резултата дјеловања  сљедећих фактора: 
друштва, друштвене класе, етничке скупине, пола, контекста, друштвене интеракције, нације, 
физичког протора и контакта.  
3. Студенти се упознају са комполексним темама које се тичу  међусобног односа  културе, 
мишљења и језика, односно начина на који се култура (у широком смислу) манифестује у 
структурама језика одређене језичке заједнице.  
4. Циљ овог предмета је да подстакне студенте на размишљање о комплексности и разуђености  
језика на општој разини, те конкретно освијестити их о постојаности јаке раслојености језика. 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета. 

Наставне методе Предавања. Самосталан рад. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Припрема и упис семестра 
2.Увод: језик у друштву/ друштво у језику 
3.Језик и дијалекaт:  у Европи,  у Папуи Новој Гвинеји, у Енглеском језику 
4.Акценат и дијелакат, регистар и стил  
5.Говорне заједнице и комуникативна компетенција; језик, друштво и стварност: различите риeјчи, 
раyyличито значење 
6.Политички -коректан енглески 
7.Социолингвистички обрасци: друштво и друштвена класа, стил, језик и стил, језик и пол, језик и 
старосна доб 
8.I парцијални испит 
9.Енглески као свјетски јеѕик 
10.Gender у енглеском 
11.Eнглески и идеологија  
12.Pidgin и Creole језици: дистрибуције, поријекло и структура, Pidgin и Creole у друштвеном 
контексту 
13.Афричко амерички вернакулар –лингвистичке карактеристике 
14.Мултилингвализам 
15.II парцијални испит 
16.Ревизија 
17.Завршни испит 

Обавезна литература  

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

Suzanne Romaine 
Language in Society, An Introduction to 
Sociolinguistics, Oxford University Press:Oxford 

2000. 1 - 268 

                                                           
 



Допунска литература 

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

Miriam Meyerhoff  Introduction to Socilinguistics, Routledge:London 2011. 1-368 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 40 40% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 22.09.2016. 

 


