
 Назив  

предмета: СИНТАКСА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 2 

Шифра  

предмета 

Статус 

предмета 

Семестар 

        

Број ECTS кредита Фонд часова 

СТ2 обавезан  VII (седми)                    7      4 (2+2) 

Студијски програм за који се организује:  

додипломски циклус студијске групе Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима:  

Морфосинтакса 1 и 2, Синтакса 1 

Циљеви изучавања предмета:  

Курс представља теоријско-практичну надградњу знања из морфосинтаксе и синтаксе, а 

нагласак је на изучавању семантичких и структурних односа унутар сложене реченице. 

Дужна пажња посвећена је и комуникативним функцијама изучаваних структура. Циљ 

курса је да студента упозна са основним карактеристикама и типовима сложених реченица 

у енглеском језику. 

Исходи/резултати учења (стечена знања):  

По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да препознају и граде 

разноврсне типове сложених реченица на енглеском језику, разумију појам маркираности, 

додјељују комуникативне вриједности и значења изучаваним реченичним структурама.  

Име и презиме наставника и сарадника:  

проф. др Татјана Марјановић; мр Маја Мандић 

Методе наставе и савладавања градива:  

Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад 

Садржај предмета: 

I недјеља 

II недјеља 

III недјеља 
IV недјеља 

V недјеља 

VI недјеља 

VII недјеља 

VIII недјеља 

IX недјеља 

X недјеља 

XI недјеља 

XII недјеља 

XIII недјеља 

XIV недјеља  

XV недјеља 
 

Introduction: forms and meanings  

Marked themes: fronting and inversion    

Syntactic strategies in assigning focus: clefting 
Extraposition and postponement 

Embedding: nominal clauses  

Introduction to complex sentence  

Revision 

Midterm exam 

Coordination and coordinators  

Substitution and ellipsis 

Subordinate clauses in general 

Adverbial clauses: common types  

Adverbial clauses: more types    

Revision  

End-of-term exam  

Оптерећење студената на предмету 
 

Недјељно 

 

4 часа (2 предавања + 2 вјежби)  

4 сата самосталног рада 

 

У семестру 

 

120 сати (30 предавања + 30 вјежби + 60 самосталног рада) 

 

Литература: 
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Облици провјере знања и оцјењивање:  

У току семестра студенти раде два колоквијума, који у коначној оцјени учествују са 50%,  а 

на крају године завршни тест, који износи преосталих 50% укупне оцјене.   

 Име и презиме наставника који је припремио податке:  

др Татјана Марјановић, ванредни професор 

Напомена: Од студенaта се очекује редовно похађање и активно учешће у 

настави.      



 


