
 Назив 

предмета: 
Модална семантика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 изборни   2+2 

 

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета: 

Овај предмет омогућава студентима да се упознају са категоријом модалности као семантичким феноменом. Циљ предмета је да 

студенте упозна са начинима на које се модалност реализује у енглеском језику и да укаже на сва могућа значења која поједини 

модални изрази могу да пренесу.  

Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог курса, студенти ће моћи  да сагледају читав сет 

семантичких појмова као што су способност, могућност, непходност, допуштање, хипотетичност, обавеза и сл. у свим њиховим 

лингвистичким формама , као и да искажу значењске односе различитих језичких израза на пољу модалности. 

Име и презиме наставника и сарадника: Јелена Шајиновић Новаковић 

Методe наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, групни и индивидуални рад 

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 

I      недjеља 

II     недjеља 

III    недjеља 

IV    недjеља 

V, VI    недjеља 

VII   недjеља 

    VIII    недjеља 

IX     недjеља 

X      недjеља 

XI     недjеља 

XII    недjеља 

XIII   недjеља 

XIV   недjеља 

XV    недjеља 

Припрема и упис семестра 

Modal meaning, approaches, issues 

Modality and Mood 

Ways of  Expressing Modality 

Modal Lexical Verbs 

The Semantics of Modal Auxiliaries 

Semi-modals, quasi-modals 

Midterm Exam 

Adjectives and Nouns with Modal Meaning 

Adverbs with Modal Meaning 

Modality vs time/tense/aspect 

Modality and Conditionals 

Modality in Idiomatic Expressions 

Modality in Sign Language 

Final Exam 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 

2 часа предавања и 2 часа вјежби                  

У семестру 

                         30 часова предавања и 30 часова вјежби 

 

 

 

Обавезна литература: 

1.Portner, P ( 2009). Modality. Oxford University Press 

2.Palmer, F.R  (1979). Modality and the English Modals. Longman. 

3.W. (2005).  The Expression of Modality. Berlin. New York: Mouton de Gruyter. 

Додатна литература: 

1.Bybee , J. and S.Fleischman (1995). Modality in Grammar and Discourse. John Benjamins: Amsterdam. 

2.Traugott, E.C. and B. Kortmann (2007). The Semantic Field of Modal Certainty. Mouton de Gruyter Berlin · New York 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

50 % колоквиј 1  

50% завршни испит 

Закључна оцјена представља збир и просјек гореневедених облика провјере знања 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Јелена Шајиновић Новаковић 

Напомена:Студенти треба редовно да похађају наставу (највише три изостанака у семестру) и активно учествују у њој,да извршавају 

задатке и долазе на консултације. Студенти који буду имали више од 3 изостанака неће моћи да добију потпис на крају семестра.  



 


