
 Назив 

предмета: Фонологија енглеског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 изборни 7.  2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност  
 
Условљеност другим предметима: 
 
Циљеви изучавања предмета: Изучавањем овог модула студенти стичу знање о гласовним процесима који су својствени енглеском 
језику. Након уводних разматрања о општим правилима артикулације гласова енглеског језика, студентима се предочавају основни 
алофони, дистинктивна и недистинктивна обиљежја, гласовне промјене, интонација и акцентуације у различитим варијететима 
изговора енглеског језика  
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да идентификују, 
именују, разликују, репродукују и анализирају фонолошке аспекте енглеског језика 
 
Име и презиме наставника и сарадника: Далибор Кесић, Емир Мухић 
 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, групни и индивидуални рад 
 
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 
 
Предочавање садржаја и очекивања 
Артикулација гласова 
Вокални и консонантски системи 
Фонетска и диакритичка транскрипција 
Алофони 
Дистинктивна обиљежја 
1. колоквијум 
Недистинктивна обиљежја 
Условљене фонолошке варијације 
Слободне фонолошке варијације 
Акцентуација на нивоу слога, ријечи и у везаном говору                                                                                                     
Интонација 1 
Интонација 2 
Варијетети изговора енглеског језика  
2. колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

2 часа предавања и 2 часа вјежби 
                   

У семестру 
 30 часова предавања и 30 часова вјежби 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Roach, Peter. English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press, (2009) 
Hlebec, Boris. English Phonology. Trebnik, (1995) 
Jones, D. The Pronunciation of English. Cambridge University Press (1988). 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
25% колоквиј 1 
25% колоквиј 2 
50% завршни испит 
Закључна оцјена представља збир и просјек свих гореневедених облика провјере знања 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Далибор Кесић 
Напомена: Студенти треба редовно да похађају наставу (највише три изостанака у семестру) и активно учествују у њој. Студенти 
који буду имали више од три изостанака неће моћи да добију потпис на крају семестра. Студенти треба редовно да раде задатке који 

им се дају за рад код куће, као и да по потреби долазе на седмичне консултације са наставником 
 
 
 


