
 

 

 Назив 
предмета: Увод у англистику 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

УА обавезан I 4 2 + 2 
 

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: / 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета јесте упознавање студента са историјом и културом Велике Британије и САД-a како би 
им се омогућио увод и лакше повезивање градива које ће радити касније на предметима Британска култура и Америчка култура. У 
исто вријеме, уводе се и основни појмови из лингвистике, као и преглед развоја лингвистике уопште, са посебним нагласком на 
англо-америчке лингвисте и лингвистичке школе  и њихов допринос развоју лингвистике у свијету. 

Исходи / резултати учења (стечена знања):   
Студенти ће моћи да идентификују и објасне разне историјске и културолошке појаве везане за англофоне земље. 
Студенти ће моћи идентификовати основне и хибридне лингвистичке дисциплине, те извршити синтeзу развоја лингвистике као 
науке. 
Студенти ће самостално моћи поредити и формулисати савремене историјске и културолошке појаве у англофоним земљама. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Жељка Бабић, Дејан Милиновић, мр 

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 

 

 

Британија у вријеме праисторије; Британија под Римљанима  
Англосаксонска Британија  
Средњoвјековна Британија  
Елизабетинско доба; Рестаурација  
Викторијанска Британија  
Британија у 20. и 21. вијеку  
Тест 1  
Колонијална Америка  
Рат за независност  
Амерички грађански рат и реконструкција  
Развој САД у 19. вијеку  
САД у 20. и 21. вијеку – шта даље? 
Тест 2 
Преглед развоја лингвистике као науке 
Основни појмови у лингвистици 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

               2 часа предавања + 2 часa вјежби 

У семестру 
 

30 часова предавања + 30 часова вјежби 

Студенти треба да похађају наставу и вјежбе редовно. 



 

 

Обавезна литература: : Студенти могу сами да одаберу неке од наведених књига и прераде само она поглавља наведена у садржају 
предмета и у списку испитних питања која ће добити на часовима предавања. 
Ковачевић Ћуковић, Иванка. (1987). Историја Енглеске (кратак преглед). Београд: Научна књига. 
Пекић, Б. (1999). Сентиментална повест Британског царства. Нови Сад: Соларис. 
McDowall, D. (2006). An Illustrated History of Britain. Harlow: Longman Pearson 
Trevelyan, G.M. (1974). English Social History. London: Pelican Book. 
Outline of U.S. History (eds.) (2005). Bureau of International Information Programs U.S. Department of State. Преузето са: 
http://usinfo.state.gov/ 
Crystal, D. (1995). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP. 
Culpeper et al. (2009). English Language: Description, Variation and Context. Basingstoke: Palgrave Macmillan – Lancaster University. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
5%  присустуво на часу (5 бодова максимално) 
20% тест (20 бодова максимално) 
15% колоквијум 1 (15 бодова максимално) 
15% колоквијум 2 (15 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. Студенти треба да раде 
домаће радове редовно и да се посвете раду на предмету код куће 3 сата седмично, као и да по потреби долазе на седмичне 
консултације са наставником и сарадником.                                                                                                                                                              
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