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Услов
Циљ
предмета

Исход
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Теоријска
настава

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

1

2

3

4

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

Основне академске студије
Морфологија енглеског језика

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
Милојевић, Ј.: Essentials of English Morphology. Exposition of Concepts and Workbook Application, Papirus, Belgrade, 2003.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

CARSTAIRS-McCARTHY, Andrew (2002) An Introduction to English Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Милојевић, Ј. Word and Words of English. English Morphology A-Z. Papirus, Belgrade 2000. (Also available on CD as The Dictionary of
English Morphology Terms, Papirus, Beograd, 2001.

CARSTAIRS-McCARTHY, Andrew (2002) An Introduction to English Morphology, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Енглески језик и књижевност

Испуњене предиспитне обавезе и положен испит: Фонетика

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти стичу способност самосталног препознавања структурних делова речи, разумијевања творбених процеса, распознавања
елемената потребних у грађењу речи сложене структуре, способност разумевања промена у значењу на основу елемената
структуре речи, принципе који владају у грађењу речи енглеског језика и сл.

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Путем наставе вежби на овом курсу студенти усвајају знања о основним
појмовима флективне морфологије, оспособљавају се да самостално анализирају и успешно превазилазе конкретне језичке
проблеме везане за граматичку структуру речи.

Стицање теоријских и практичних знања о структури енглеског језика на организационом нивоу речи, кључним деловима те
структуре као и односима који међу њима владају. Курс се тиче флективне и деривационе морфологије енглеског језика као једног
од основних нивоа анализе језичке структуре.

Садржај предмета
Introduction. Basic concepts. Morpheme. Morph. Allomorph. Underlying form. Free and bound allomorphs. Morphological typology. Word.
Lexeme. Word form. Grammatical word. Syncretism. Morphemic structure of words. Simple words. Complex words. Compound words.
Word structure elements. Root. Base. Stem. Stem extensions. Affixes. Prefix. Suffix. Infix. Circumfix. Combining form. Morphophonemic
rules in English. Morphological analysis. Labelled bracketing. Tree structure. English inflectional morphology. Word formation processes/
Affixation. English prefixation.  English suffixation.  Adjective forming suffixes. Adverb forming suffixes.


