
 

 

 Назив 
предмета: Англистичка лингвистика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

АЛ изборни  4 2 + 2 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: / 

Циљеви изучавања предмета: Студенти треба да прошире знања из лингвистичких дисциплина које су проучавали на претходим 
годинама студија и примијене их на специфичне тематске цјелине које ће се обрађивати на часу. 

Исходи / резултати учења (стечена знања):  
Студенти ће моћи идентификовати и анализирати текстове везане уз подручје англистичке лингвистике. 
Студенти ће моћи самостално израђивати радове из англистичке лингвистике и вршити анализу и критику краћих научних и научно-
популарних радова. 
Студенти ће моћи вршити синтезу свих знања која су добили на свим предметима везаним уз науку о језику. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Жељка Бабић 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Тестови и испит. Презентације. Рад у групи. Рад код куће. 

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 

Припрема и упис семестра 

 

 

Introduction: what is English language? 
Old English 
Middle English 
Modern English 
Dialect variation  
English in Canada, Australia New Zealand and South Africa 
Test 1 
Language and the brain 
Language acquisition 
Language and culture 
English as a language of new technologies 
Language and gender 
Bad language 
English into the future 
Test  2 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                  2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
 

30 часова предавања + 30 часовс вјежби 

Студенти треба да похађају наставу и вјежбе редовно. 

Обавезна литература:  

Culpeper, J. et al. (2009). English Language: Description, Variation and Context. Basingstoke: Palgrave Macmillan – Lancaster University. 
Beherens, S. J. and J. A. Parker (eds.). (2010). Language in the Real World: An introduction to linguistics. Oxon: Routledge. 
Kuiper, K. And W. S. Allan. (2010). An Introduction to English Language: Word, Sound and Sentence,. (3rd. ed.) Basingstoke Palgrave Mac-
millan:. 
Svartvik J. and G. Leech. (2006). English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Fasold, R. W. and J. Connor-Linton (eds.). (2006). An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: CUP. 
Bauer, L, J. Holmes and P. Warren. (2006). Language Matters. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
Bauer, L. and P. Trudgill (eds.). (1998). Language Myths. London: Penguin Books. 



 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
5%  присустуво на часу (5 бодова максимално) 
25% тест 1 (25 бодова максимално) 
25% тест 2 (25 бодова максимално) 
45% завршни испит (45 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 

  

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Жељка Бабић 

Напомена: Студенти треба да похађају наставу редовнo (дозвољена су највише три изостанка у семестру) и да  учествују у њој 
активно. Студенти који буду имали више од три изостанка неће моћи да добију потпис на крају семестра.                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


