
 Назив  

предмета: МОРФОСИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 1 

Шифра  

предмета 

Статус 

предмета 

Семестар 

        

 Број ECTS кредита  Фонд часова  

MС1 обавезан IV (четврти)                    5      4 (2+2) 

Студијски програм за који се организује:  

додипломски циклус студијске групе Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима:  

Морфологија, Граматика енглеског језика 1 и 2 

Циљеви изучавања предмета:  

Курс представља теоријско-практичну надградњу знања из морфологије и изучава 

груписање појединачних облика у структуру синтагме, којој се на реченичном нивоу 

анализе придружују функционалне категорије. Циљ курса је да студента упозна са 

основним граматичко-реченичним функцијама и структуром именичке синтагме и омогући 

разумијевање и даље изучавање осталих синтагматских цјелина у енглеском језику. 

Исходи/резултати учења (стечена знања):  

По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да разликују синтагматске 

од клаузалних цјелина, анализирају и граде именичке синтагме, именују и повезују форме и 

функције на синтагматском и реченичном плану.  

Име и презиме наставника и сарадника:  

проф. др Татјана Марјановић; асс. Сњежана Бабић 

Методе наставе и савладавања градива:  

Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад 

Садржај предмета:  

I недјеља 

II недјеља 

III недјеља 

IV недјеља  
V недјеља 

VI недјеља 

VII недјеља 

VIII недјеља 

IX недјеља 

X недјеља 

XI недјеља 

XII недјеља 

XIII недјеља 

XIV недјеља  

XV недјеља 

 

Basic concepts: forms and functions  

Subject and predicate, direct and indirect object 

Subject and object complement  

The basic noun phrase: central determiners, predeterminers and postdeterminers 
The complex noun phrase: premodification by adjective phrases and participles  

Premodification by noun phrases  

Minor types of premodification 

Revision 

Midterm exam  

Postmodification by prepositional phrases  

Postmodification by relative clauses 

Postmodification by non-finite clauses 

Minor types of postmodification 

Revision  

Quiz   

Оптерећење студената на предмету 
 

Недјељно 

 

4 часа (2 предавања + 2 вјежби)  

4 сата самосталног рада  

 

У семестру 

 

120 сати (30 предавања + 30 вјежби + 60 самосталног рада) 

 

 

Литература: 

Quirk, R. & Greenbaum, S. (1990). A Student’s Grammar of English. Harlow: Longman.  
Downing, A. & Locke, P. (2003). A University Course in English Grammar. London: Routledge.  

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. & Svartvik, J. (1994). A comprehensive grammar of the English 

language. London: Longman. 

Облици провјере знања и оцјењивање:  

У току семестра студенти раде двa колоквијума, који у коначној оцјени учествују са 50%,  а 

на крају године завршни тест, који износи преосталих 50% укупне оцјене.   

 Име и презиме наставника који је припремио податке:  

др Татјана Марјановић, ванредни професор 

Напомена: Од студенaта се очекује редовно похађање и активно учешће у 

настави.      



 


