
 Назив 

предмета: 
Семантика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 изборни 5. 6 2+2 

 

Студијски програми за које се организује: 

Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: 
 

Циљеви изучавања предмета: 
Овај предмет студентима омогућава да стекну увид у теоријске основе значења. У уводним дијеловима даје се осврт на развој 
семантике као научне дисциплине, уз истовренемо повезивање теоретских постулата са свакодневним језиком којег су студенти 
имали прилику узвојити кроз живот, језичке вјежбе и усавршавање језичких вјештина као надоградњу која им омогућава да продру 

дубље у значење ријечи и ширих језичких израза.  

Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог курса, студент треба да буде у стању да сагледа значење 
језичких израза у читавој њиховој комплексности и опише њихова својства у складу са семантичком номенклатуром, као и да 
идентификује, именује, опише, анализира и синтетише значењске детерминанте  

Име и презиме наставника и сарадника: Далибор Кесић 

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 
 
Увод у Семантику 
Дијахрони развој Семантике                                                                                            
Деконструкција значења и контекстуална варијабилност 

Парадигматски односи, импликатура, пропозиција и експресивно значење 
Референца и контекст 
Иконичност и конвенционалност 
Дискретност и двострука артикулација 
Тест 1 
Лексичка, граматичка и формалистичка семантика 
Лексификација и колокација 
Значењски конституенти 

Метафора и остали облици пренесеног значења 
Парадигматски односи 
Делексификација, хомонимија и полисемија 
Тест 2 

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: 
Alan Cruse, Meaning in Language, An Introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford University Press, 2000. 
Hurford, J.R. & B. Heasley, Semantics, Cambridge; Cambridge University Press, 1990. 

Билбија, Снежана: Introducing Semantics, Комуниколошки факултет, Бања Лука, 2001. 

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 

 
 

 
 

 


