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Студијски програм: Енглески језик и књижевност 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2 

Катедра  Катедра за англистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-6-8 обавезан  VI 5 

Наставник/ -ци др Вера Вујевић, доцент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
144h  семестрално 

Исходи учења 

Основни циљ овог курса је да се студенти упознају са веома познатом теоријом генеративне 
верзије познатом као X-бар синтакса. У овом курсу ће сазнати о разлогу из ког је ова теорија 
предложена у односу на претходне верзије ТГ граматике и какви су недостаци претходних верзија 
ТГ граматике отклоњени овом теоријом и како су њена рјешења која су се у разним верзијама 
смјењивала током друге половине 20. вијека доприносила да ова теорија постане сматрана 
универзалном теоријом у лингвистици. 

Условљеност Уписана трећа година студија. Положен испит из предмета Синтакса 1.   

Наставне методе Вербално-текстуална метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у x-бар теорију у верзији B. Aarts-a: појам генерализације, стабло у овој верзији 
2. Структура фразе и основне функције у фрази: спецификатор, глава, комплемент, адјункт 
3. Нулти ниво: Глава и комплемент 
4. Бар ниво: x-бар и адјункт 
5. Реченица: потврдна проста 
6. Реченица са помијерањем конституената  
7. I парцијални испит 
8. Пасивна и упитна реченица  
9. Рјешење за сложене реченице у x-бар синтакси 
10. Клаузе које су комплементу 
11. Клаузе које су адјункти 
12. ''Мале'' клаузе- нефинитне и са елипсом 
13. Координиране клаузе 
14. Екстрапониране и расцијепљене реченице: егзистенцијалне  
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Bas Aarts  
English Syntax and Argumentation, second edition, 
Palgrave MacMillan. 

2001  

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% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20+20 40% 

                                                           
 



рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 2016. 

 


