
6 Статус предмета (обавезни/изборни) O-oбавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1
2

3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Овај курс развија знање о структури енглескога језика, побољшава разумевање и продукцију нових језичних структура. Способност
анализе синтактичких структура те њихово успоређивање подиже ниво општега знања о енглескоме језику и припрема студенте за
будуће курсеве из лингвистике енглескога језика.

Препознавање и разумевање усвојених лингвистичких појмова и вежбе продукције са циљем практичне консолидације знања из
енглеске морфосинтаксе. Препознавање и анализирање  основних појмова из граматике/морфосинтаксе (синтаксичке функције,
структурна реализација, врсте речи).

Упознати студенте с лексичким категоријама и саставничком структуром реченице у енглескоме језику те с граматичком функцијом
појединих саставничких и реченичних делова.

Садржај предмета
General information about the course. Brief historical overview of syntactic studies. Prescriptive vs. descriptive. Nouns. Determinators.
Pronouns. Noun phrases. Adjectives. Adjective phrases.Verbs. Verb phrases. Verbal phrases. Prepositions. Prepositional phrases.
Prepositional verbs and phrasal verbs. Adverbs. Adverbial phrases. Conjunctions. Interjections.

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблематска метода.

Литература
Alexander, L. (2003) Longman English Grammar, New York, Longman publishing, 2003

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Jim Miller, (2002), An Introduction to Syntax , Edinburgh University Press, Edinburgh

Robert D. Van Valin, Jr. (2004), An Introduction to Syntax, Cambridge University Press, Ney York

Eastwood, J. (2002) Oxford Gude to English Grammar, Oxford, Oxford University Press

Енглески језик и књижевност

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Синтакса енглеског језика 1

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


