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Број ECTS кредита Фонд часова 

 

БК изборни   III (трећи) 4 4 (2+2) 

Студијски програм за који се организује:  

додипломски циклус студијске групе Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима:  

нема 

Циљеви изучавања предмета:  

Курс упознаје студента са историјско-културолошким аспектима и организацијом живота у 

Великој Британији. У оквиру широког спектра тема изучавају се основне карактеристике и 

особености политичког, здравственог, образовног и других формалних система, али се 

дужна пажња посвећује и сфери свакодневног живота. Увиђају се сличности и разлике, те 

развија разумијевање о међусобној условљености језичког и културолошког знања.      

Исходи/резултати учења (стечена знања):  

По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да разумију друштвено-

културолошки контекст јавног и приватног живота у Великој Британији, препознају 

његове специфичности, развију свијест о значају културолошке компоненте унутар опште 

језичке компетенције. 

Име и презиме наставника и сарадника:  

проф. др Татјана Марјановић 

Методе наставе и савладавања градива:  

Презентације, разговор, предавања  

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.  
The UK - country and people. England. 

Scotland. Northern Ireland. Wales.  

The British Queen. Parliament.  

Police and law. 

NHS and other health issues. Social services and charities.  

Money and business.  

Midterm exam. 

Education in Britain (from pre-school to A-levels). British universities.    

Class and identity. Religion. 

Multiculturalism. The British Empire. 

Television in Britain. Newspapers.  
Music, sport and art. Travelling, holidays and lifestyle. 

Houses and flats in Britain. Food and drink.  

Study week.  

 

Оптерећење студената на предмету 
Недјељно 

 

3 часа (2 предавања + 1 вјежби)  

3 сата самосталног рада  

У семестру 

 

90 сати (30 предавања + 15 вјежби + 45 самосталног рада) 

 

 

Литература: 
O’Driscoll, J. (1996). Britain. Oxford: Oxford University Press.  

McDowall, D. (1997). An Illustrated History of Britain. Harlow: Longman.  

 

Облици провјере знања и оцјењивање:  

У току семестра студенти припремају и изводе групне презентације на задате теме, те раде  

колоквијум. На крају године студенти приступају завршном испиту.  Поменути облици 

провјере знања у коначној оцјени учествују у омјеру 20+30+50. 

 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. 

 


