
Табела 5.2.Спецификација предмета 

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

Назив предмета:  Фонетика  

Наставник/наставници: 

Асистент:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:5 

Услов: Уписане oсновне академске студије Енглески језик и књижевност 

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима у фонетици, и са основним принципима фонолошке анализе у 

теоријском оквиру фонеме и дистинктивних обележја. Практичан рад на говорном енглеском језику: 

редукција страног нагласка (foreign accent) и подизање свести студената о улози изговора у њиховој укупној 

компетенцији у говорном енглеском језику. 

Исход предмета  

После одслушаног курса, студенти постижу виши ниво вештине слушања и разумевања, говора (изговора), и 

читања и разумевања. Студенти могу да користе систем фонемске транскрипције, пишу по диктату 

(ортографски и фонемски), да читају фонемски писани текст. Студенти могу да чују, разликују, артикулишу, 

транскрибују и опишу све релевантне сегменте енглеског говорног језика; могу да разумеју говор 

различитих говорника (изворних или страних), и показују знатан напредак у редукцији страног нагласка. 

Студенти су развили свест о неопходности даљег континуираног самосталног рада на усавршавању 

изговора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Гране фонетике, методе и технике; говорни процес; гласовни систем; појамфонеме и 

алофона; дистинктивна и недистинктивна артикулациона обележја; опис гласоваенглеског језика – опис 

консонантских фонема и карактеристичних позиционих алофона; описвокалских фонема, вокалски 

дијаграм. 

Практична настава: Транскрипција према систему међународног фонетског алфабета (ИПА). 

Увежбавање изговора гласова – вокали, консонанти. 
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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 

 

 


