
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
3 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Испуњене предиспитне обавезе и положен испит: Синтакса енглеског језика 1 и Синтакса енглеског језика 2.

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Исход предмета: практични аспекти - примена горе наведених знања путем сналажења у конкретним случајевима;
теоријски аспекти - усвојеност релевантних термина и појмова.

Излагање и анализа студентских пројеката, упоредно критичко сагледавање појединих лексикографских обележја у
конкретним речницима. Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад.

Циљ предмета: да се студенти упознају с темељним теоретским  концептима из лексикологије и њиховом примјеном у
лексикографији, да овладају основним терминима и појмовима из области практичне и теоријске лексикографије, да
упознају принципе савремене једнојезичне и двојезичне лексикографије, и да овлада лексичким саставом језика
проматрајући реч као темељну јединицу вокабулара и њен однос према осталим јединицама.

Садржај предмета
What is lexicology? The structure  of English vocabulary. Where do English words come from? Historical development of English
vocabulary. The process of borrowing. Word meaning. Polysemy; homonymy; multiword lexemes. Word formation: inflection and
derivation, compounds, and other word-formation processes. Meaning relations: synonymy, antonymy, hyponymy, meronymy,
collocati. on. Words in use. Vocabularies. National and regional vocabularies. Jargon, subcultures, style, restricted languages.
Investigated vocabulary. Words in dictionaries. Dictionaries and vocabulary. Lexicology and lexicography. Lexicology and Corpus
linguistics.

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
Jackson, Howard & Zé Amwela, Etienne. Words, meaning, and vocabulary:an introduction to modern English lexicology. London,
Continuum, 2005

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Милојевић, J. Essentials of English Morphology. Exposition of Concepts and Workbook Application, Papirus, Belgrade, 2003..

Benson, M., Lexicographic Description of English, John Benjamins Publishing Company, 1986

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

M. A. K Halliday, Wolfgang Teubert, Colin Yallop and Anna Cermakova, Lexicology and Corpus Linguistics, London, Continuum,
2004

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
Лексикологија

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


