
 Назив 

предмета: Текстуална анализа 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 изборни 6 4 2+2 
 

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
 
Циљеви изучавања предмета: Похађање овог модула омогућиће студентима да се упознају са основним концептима 

текстуалне анализе, предочавања идеја, репрезентације, релационих и  експресивних својстава као и идеологије 

садржане унутар текстова.  Студенти се такође наводе на критичко разматрање и деконструкцију текста у свим његовим 

манифестацијама. Групни и индивидуални рад је саставни дио рада на студијама случаја  
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог предмета, студенти ће бити у стању да уоче, репродукују, 
лоцирају, опишу, именују, анализирају и размотре текстуалне конституенте значењске импликације  
 
Име и презиме наставника и сарадника: Далибор Кесић 
 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, студије случаја, индивидуални и групни 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 
 

What is textual analysis? (McKee 1-34) 
How accurately do texts represent reality (McKee 34-63)  
Why does it matter how people make sense of the worlds? 
Critical textual analysis in practice. Experiential, relational and expressive values of texts. Description of texts 
Interpretation and explanation of texts. intertextuality and presupposition 
Textual Analysis Test 1 
Textual processes and participants (Bloor&Bloor) 
Case Study 
Individual textual analysis projects 
Individual textual analysis projects 
Language in specific context. Language and politics (Fairclough) 
Langauge and gender, class, race and ethnicity.  
Language and the media   
Revision and consolidation  
Textula Analysis Test 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: 
McKee, A. (2003) Textual Analysis. London: Sage. (p 1-64) 
Fairclough, N. (1989) Language and Power.  London: Longman. (p. 77-196) 
Van Dijk, T. (1998) Ideology: a multidisciplinary approach. London: Sage. (p. 191-227) 
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 
 
 
 
 
 


