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Студијски програм: Енглески језик и књижевности 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7 

Катедра  Катедра за англистику – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-7-7 обавезан VII 8 

Наставник/ -ци др Вера Вујевић, доцент 

Сарадник/ - ци мр Срђан Шућур, асистент; мр Миња Радоња, асистент; мр 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 6 0 42 126 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
120h  

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
168h  

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
288h семестрално 

Исходи учења 

Основни циљ теоријских часова унутар СЕЈ 7 јесте упознавање студената са основним појмовима, 
терминима и проблемима које изучава стилистика. Програм је конципиран тако да студенти могу 
стећи свјест о језику уопште, о његовој природи, начину функционисања и значају за човјека. 
Задатак предмета јесте да студенти развију могућност препознавања појединих стилова, и 
жанрова, те њихова стилистичка анализа, и што је посебно заначајно могућност креирања текстова 
са одређеносм стилском и регистарском маркираношћу. 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 6 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Настанак и развој стилистике. Стилистичке теорије; језичке вјештине. 
Језик и говор – говорни и писани језик; језичке вјештине. 
Нестандардна лексика – провинцијализми, архаизми, неологизми, варваризми; језичке вјештине. 
Говор и личност; говорник и саговорник; вербално и невербално споразуимјевање; језичке 
вјештине. 
Општи појам стила; основна стилска својства говора; језичке вјештине. 
Стил и личност говорника; лингвистички, естетски и емоционални елементи стила; језичке 
вјештине. 
I парцијални испит 
Линвостилистика и стилем – појам и предмет; језичке вјештине. 
Фонетика, фонологија, фоностилистика, фоностилем.; језичке вјештине. 
Морфологија, морфостилистика, морфостилем, варијанте у морфостилистици; језичке вјештине. 
Семантика и семантостилистика; језичке вјештине. 
Лексика; структура рјечника; језичке вјештине. 
Синтакса и синтаксостилистика; језичке вјештине. 
II парцијални испит 
Ревизија 
Завршни испит 

Обавезна литература  

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

Катнић-Бакаршић, М. Стилистика, Сарајево 2001  

D. Crystal & D. Davy 
Investigating English Style, Longmans, London and 
Harlow 

1969  

 Jhumpa Lahiri 
Interpreter of Maladies, Houghton Mifflin Harcourt: 
Boston 

1999. 1 - 83 

Jhumpa Lahiri The Namesake, Harper Collins: New York 2008. 1 - 291 

                                                           
 



 Збирка текстова“ FinalConnections“   

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

2012. 1 - 91 

Alexander, L.G Essay and Letter Writing, Longman 2003  

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 10% 

колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

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

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 22.9.2016. 

 


