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Студијски програм: Кинески и енглески језик и 
књижевности 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за англистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-2-9 обавезан  II 7 

Наставник/ -ци др Вера Вујевић, доцент 

Сарадник/ - ци Миња Радоња, асистент; Срђан Шућур, асистент; Сузана Вагнер, лектор 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 4 0 42 84 0 1.4. 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
90h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
126h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
216h семестрално 

Исходи учења 
На овом предмету студенти се упознају са основним појмовима у англистичкој лингвистици данас. 
На вјежбама се унапређују језичке вјештине читања, писања, говорења и слушања, кроз усмено-
писмене вјежбе, вежбе превођења и граматичка вјежбања. 

Условљеност Положен испит из предмета Савремени енглески језик 1 

Наставне методе Вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Енглески језик као индоевропски западногермански језик, yсмено-писмене вјежбe, лексичке 
вјежбе; врсте, род и број именица  
2. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; врсте, род и број именица 
3. Преглед историје енглеског језика, усмено-писмене вјежбе 
4. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; множина именица страног поријекла 
5. Језичке анализе:фонетика (артикулација енглеских гласова, подјеле гласова) 
6. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; детерминатори, одређени и неодређени члан 
7. I парцијални испит 
8. Фонологија (фонема, алофон, фонетска транскрипција). Усмено-писмене вјежбе  
9. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; прилози: грађење и поређење прилога 
10. Морфологија (морфема, аломорф, ријеч, лексема, флективна морфологија, творба ријечи, 
процеси за творбу ријечи). Усмено-писмене вјежбе 
11. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; замјенице и придјеви (присвојни и показни) 
11. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; прилози и придјели: confusing cases  
12. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; prepositions of movement/position; prepositions of time  
13. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; prepositions and particles often confused and misused  
14. Усмено-писмене вјежбе, лексичке вјежбе; phrasal verbs: types  
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Bryson, B. Notes from a small Island, UK: Black Swan 1993  

Alexander, L.G. Longman English Grammar, Harlow: Longman 1998  

Swan, M. Practical English Usage (3rd ed.), Oxford: OUP 2005  

Fromkin, V, i Rodman, R. 
An Introduction to Language Fort Worth: Harcourt 
Brace  

1993  

Допунска литература 

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

Crystal, D. 
The Cambridge Encyclopedia of the English Language 
Cambridge: CUP  

1996  

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 



оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20+20 40% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

 практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 20+30 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


