
Табела 5.2.Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм :ОАС Енглески језик и књижевност 

Назив предмета: Морфологија енглеског језика 

Наставник/наставници:  

Aсистент:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:6 

Услов: Уписане oсновне академске студије Енглески језик и књижевност 

Циљ предмета 

Циљ наставе јесте да се студент упозна са основним појмовним инвентаром везаним за језик, а у области 

морфологије. Циљ је да се опише систем флексије у енглеском језику из синхроне перспективе. Циљ је да 

студент интегрише претходно стечена знања из области граматике енглеског језика у систем разумевања 

функционисања језика на морфолошком нивоу, посебно знања везана за граматичке категорије и 

експоненцију на морфолошком нивоу. 

Исход предмета  

Студенти стичу способност да самостално препознају структурне делове речи, разумеју творбене процесе, 

распознају елементе потребне у грађењу речи сложене структуре, стичу способност да разумеју промене у 

значењу на основу елемената структуре речи, принципе који владају у грађењу речи енглеског језика и сл. 

Садржај предмета 

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. 

Обрађују се основни појмови који се употребљавају у науци о структури речи, као што су морфема, 

аломорф, реч, корен, основа, афикс, морфофонемска правила у енглеском језику којима се речи 

прилагођавају одређеним граматичким функцијама, и друго. Савладавање основних појмова који се 

употребљавају у науци о творби речи, као што су реч, лексема, типови речи, сложенице, афикси, префикси, 

суфикси, итд. Изучавају се примарни и секундарни процеси творбе у енглеском језику. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20 Одабир радова  

семинар-и 5   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 



испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 


