
 Назив 

предмета: Прагмалингвистика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
ПРГ изборни VII 6 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Синтакса 1 
Циљеви изучавања предмета: 
По завршетку курса студенти/киње ће савладати основне теоријске концепте из прагмалингвистике те ће их моћи идентификовати у 
тексту. Студенти/киње раде тест на средини као и на крају семестра као и извјештај о прочитаном чланку из додатне литературе коју 
ће им обезбиједити предметна/и наставница/наставник. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе. 
Садржај предмета:  Овај курс представља систематичан преглед главних тема којима се бави прагматика као област која изучава 
текст у контектсу и која се бави темама попут значења, деикси, говорних чинова, учтивости те дискурса као текста у контексту и 
котексту. На курсу се обрађују и додатни садржаји попут интеркултуралне прагмалингвистике, анализе разговора (конверзације). 
Исходи курса су да студенти/киње овладају основним појмовима и теоријама иѕ прагматике те увиде значаје ове лингвистишке гране 
за комуникативни процес у цјелини те да су у могућности да анализирају неки енглески текст преко прагматичких елемената попут 
пресупозиције, деикси, говорних чинова итд. 
Припремна недјеља 
 
I, II недjеља 

 
III, IV недjеља 

 
V недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 
VIII недjеља 
IX недjеља 
X  недjеља 
XI недjеља 
XII недjеља 
XIII, XIV недjеља 
XV недjеља 

 

Припрема и упис семестра 
 
Communication. From word to discourse. Semiotics and signs. Introduction to pragmatics. Difference between 
pragmatics and semantics.  
Word meaning (reference, denotation, sense). Linguistic relativity (Sapir and Whorf's hypothesis). Sentence 
meaning (sentence, statement, utterance, proposition (arguments and predicates)). 
Pragmatics and more: from abstract meaning to contextual meaning. Utterance meaning and utterance interpretation. 
Deixis and reference.  
Midterm examination. 
Sentence relations and truth: presupposition, entailment, inference. 
Speech acts. Locution, illocution, perlocution. Explicit and implicit performatives. 
Conversational implicature. Gricean maxims.  
Politeness. Face management strategies. Indirectness. 
Conversation and preference structure. 
Cross-cultural pragmatics. 
End of term examination. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања, 2 часа вјежби 

          

У семестру 
 

30 часова предавања и 30  часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Thomas, J. (1995). Meaning in Interaction- An Introduction to Pragmatics Longman.  
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford. OUP. 
Додатна литература: 
Verschuren, J. (1999). Understanding pragmatics. London: Arnold.       
Saeed, J. (1997). Semantics. J. Saeed. Oxford: Blackwell Publishing.  
Cruse, A. (2000). Meaning in Language.  Oxford University Press.      
додатни садржаји које ће обезбиједити предметни наставник/ца 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
40% Испит на средини семестра. (1. колоквиј)  
20% Извјештај о прочитаном чланку. (2. колоквиј)   
40% Испит на крају семестра.  
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


