
  Назив 
предмета: Лексикологија енглеског језика  

 Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова  

 ЛЕЈ изборни  4 2 + 2  

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: / 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета јесте упознавање студената са основама лексикологије енглеског језика, као и 
повезивање и проширивање знања која су студенти стекли на предмету Морфологија енглеског језика. Осим историјског прегледа 
развоја вокабулара енглеског језика, творбе ријечи, те лексичке и семантичке структуре ријечи, студенти ће се упознати и са основама 
лексикографије енглеског језика, као и са  начинима на које неке дисциплине, попут корпусне и когнитивне лингвистике, прилазе 
проучавању вокабулара, те његовом интегрисању у мултидисциплинаран приступ проучавању језика. 

Исходи / резултати учења (стечена знања):  
Студенти ће моћи да примијене знања из морфологије енглеског језика и да изврше њихову синтезу са основним лексиколошким 
проблемима. 

Студенти ће моћи да разликују лексиколошке нивое, односно етимолошку, фонолошку, синтаксичку и семантичку повезницу науке о 
језику са лексикологијом као једном од њених дисциплина. 
Студенти ће моћи самостално вршити лексиколошка истраживања, користећи одабрану представљену лингвистичку апаратуру. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Жељка Бабић 

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 

 

 

The overview of basic terms used in lexicological investigations 
The development of English vocabulary  
Investigating vocabulary – corpora of English and corpus linguistics  
The linguistic sign  
Morpheme, word, lexeme  
Word formation, features, and componential analysis of internal structure of words  
Lexical rules, semantic processes and the semantic structure of words  
Test 1 
Paradigmatic relations between words  
Syntagmatic relations between words  
The function of words  
Varieties of English  
Lexicology  and lexicography  
Monolingual and bilingual dictionaries of English  
Test  2 

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:  
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Jackson, H. and E. Zé Amvela. (2007). Words, Meaning and Vocabulary: An Introduction to Modern English Lexicology London: Continuum. 

Halliday, M. A. K. and C. Yallop. (2007). Lexicology: A Short Introduction.: London: Continuum. 
Minkova, D. and R. Stockwell. (2009). English Words: History and Structure. Cambridge: Cambridge University Press. 
Harley, H. (2006). English Words: A Linguistic Introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing. 
Kirkpatrick, A. (2007). World Englishes. Cambridge : CUP. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
5%  присустуво на часу (5 бодова максимално) 
25% тест 1 (25 бодова максимално) 
25% тест 2 (25 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 


