
 Назив  
предмета: МОРФОСИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2 

Шифра  
предмета 

Статус 

предмета 
Семестар 
        

Број ECTS кредита Фонд часова 

MС2 обавезан  V (пети)                     5       4 (2+2) 
Студијски програм за који се организује:  
додипломски циклус студијске групе Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима:  
Морфологија, Морфосинтакса енглеског језика 1 
Циљеви изучавања предмета:  
Курс представља наставак расправе о синтагматској структури енглеског језика из 

претходног семестра. Студент се упознаје са основним структурним и функционалним 

карактеристикама свих синтагматских врста у енглеском језику,  овладава основним 

техничким појмовима који се користе у домену синтагме, попут модификације и 

комплементације, и учи се да препознаје и самостално гради и употребљава разноврсне 

синтагматске облике.   
Исходи/резултати учења (стечена знања):  
По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да анализирају и граде 

изучаване синтагматске структуре, именују и повезују форме и функције које се у њима 

појављују, разликују синтагматске од клаузалних категорија.  
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 
 

Introduction  
Noun phrase revisited: discontinuous postmodification  
Adjective phrase: phrasal complementation  
Adjective phrase: clausal complementation 
Adverb phrase: introduction to adverbials 
Adverbial forms and meanings   
Revision 
Midterm exam 
Results analysis 
Introduction to verb phrase: basic structures  
Verb phrase coordination and phasing   
Multi-word verbs 
Revision  
End-of-term exam  
Results analysis 

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) 
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Облици провјере знања и оцјењивање:  
У току семестра студенти раде два 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 студента се очекује редовно похађање и активно учешће у настави.      



 


