
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Кинески и енглески језик и 
књижевности 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета СИНТЕКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

Катедра  Катедра за англистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-5-9 обавезан  V 4 

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 колегија је да се студенти упознају са синтаксичком структуром простих и 
сложених реченица у енглеском језику, при чему се анализа заснива на дескриптивном приступу на 
два начина. Такође, током овог курса студенти се упознају са веома познатом теоријом генеративне 
верзије познатом као X-бар синтакса, универзалном теоријом у лингвистици 20. вијека. 

Условљеност Нема 

Наставне методе Вербално-текстуална метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Структуралистички приступ  
2. Четири основна синтаксичка односа: координација, модификација, предикација, комплементација 
3. Сложене фразе: именичка, глаголска, придјевска, приједлошка, и препозицијска 
4. Модификација и комплементација унутар фраза 
5. Предикација и основни реченични обрасци. Паратакса и хипотакса. Врсте координације 
6. Врсте сложених реченица 
7. I парцијални испит 
8. Трансформационо-генеративни приступ 
9. X-bar синтакса: Појам генерализација. Опис фразе. Нивои анализе. Глава, комплемент, адјункт, 
спецификатор 
10. Нулти ниво: Глава и комплемент 
11. Бар ниво: x-бар и адјункт 
12. Реченица потврдна проста 
13. Врсте трансформација: пасивна, прономинализација, анафоризација, екстрапонирана, 
расцијепљена 
14. „Мале“ клаузе- нефинитне и са елипсом 
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Quirk, R. and S.Greenbaum  A Student’s Grammar of English. Longman: London. 1990  

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

2001  

Burton-Roberts, N.  Analysing Sentences. Longman: London. 1986  

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  

 


