ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
АНГЛИСТИКЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕПАРТМАН ЗА АНГЛИСТИКУ

РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

13.45 до 14.00 Подела на групе и провера идентитета (понети личну карту!), испред учионица 206 и 207
ПРВА ГРУПА (Учионица 206)
ДРУГА ГРУПА (Учионица 207)
Владан Павловић, техничка упутства везана за
припремну наставу и пријемни испит, глаголски
облици, препознавање (граматичких, лексичких,
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане за
правописних) грешака, допуњивање реченица на
14.00 – 15.15 глаголе (време, аспекат, род / стање, модализација);
основу контекста, творба речи, типови
финитни и нефинитни глаголски облици
инфинитива
(перфективни,
прогресивни,
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007.
године
Владан Павловић, техничка упутства везана за
припремну наставу и пријемни испит, глаголски
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане
облици, препознавање (граматичких, лексичких,
за глаголе (време, аспекат, род / стање,
15.30 – 16.45 правописних) грешака, допуњивање реченица на
ПОНЕДЕЉАК
модализација); финитни и нефинитни глаголски
основу контекста, творба речи, типови инфинитива
17. 6. 2019.
облици
(перфективни, прогресивни, пасивни), пријемни испити
Прва група 206
из 2004. и 2007. године
Павловић,
глаголски
облици,
Друга група 207 Владан
препознавање
(граматичких,
лексичких,
правописних) грешака, допуњивање реченица
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане за
на основу контекста, творба речи, типови 17.15 – 18.15 глаголе (време, аспекат, род / стање, модализација);
инфинитива
(перфективни,
прогресивни,
финитни и нефинитни глаголски облици
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007.
године
Владан Павловић, глаголски облици, препознавање
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане
(граматичких, лексичких, правописних) грешака,
за глаголе (време, аспекат, род / стање,
18.30 – 19.30 допуњивање реченица на основу контекста, творба
модализација); финитни и нефинитни глаголски
речи, типови инфинитива (перфективни, прогресивни,
облици
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007. године

ПРВА ГРУПА (Учионица 206)

УТОРАК

ДРУГА ГРУПА (Учионица 207)

Владан
Павловић,
глаголски
облици,
препознавање
(граматичких,
лексичких,
правописних) грешака, допуњивање реченица на
основу контекста, творба речи, типови 14.00 – 15.15
инфинитива
(перфективни,
прогресивни,
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007.
године

Александар Пејчић, модализација у глаголским
фразама, фразни глаголи, предлози, наглашавање
синтаскичким средствима, хомофони, речи које се лако
мешају, тестови вишеструког избора, постављање
питања

Александар Пејчић, модализација у глаголским
фразама,
фразни
глаголи,
предлози,
наглашавање
синтаскичким
средствима, 15.30 – 16.45
хомофони, речи које се лако мешају, тестови
вишеструког избора, постављање питања

Владан Павловић, глаголски облици, препознавање
(граматичких, лексичких, правописних) грешака,
допуњивање реченица на основу контекста, творба
речи, типови инфинитива (перфективни, прогресивни,
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007. године

Владан
Павловић,
глаголски
облици,
препознавање
(граматичких,
лексичких,
правописних) грешака, допуњивање реченица на
основу контекста, творба речи, типови 17.15 – 18.15
инфинитива
(перфективни,
прогресивни,
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007.
године

Александар Пејчић, модализација у глаголским
фразама, фразни глаголи, предлози, наглашавање
синтаскичким средствима, хомофони, речи које се лако
мешају, тестови вишеструког избора, постављање
питања

Александар Пејчић, модализација у глаголским
фразама,
фразни
глаголи,
предлози,
наглашавање
синтаскичким
средствима, 18.30 – 19.30
хомофони, речи које се лако мешају, тестови
вишеструког избора, постављање питања

Владан Павловић, глаголски облици, препознавање
(граматичких, лексичких, правописних) грешака,
допуњивање реченица на основу контекста, творба
речи, типови инфинитива (перфективни, прогресивни,
пасивни), пријемни испити из 2004. и 2007. године

18. 6. 2019.
Прва група 206
Друга група 207

ПРВА ГРУПА (Учионица 206)

ДРУГА ГРУПА (Учионица 207)

Александар Пејчић, модализација у глаголским
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане
фразама, фразни глаголи, предлози, наглашавање
за глаголе (време, аспекат, род / стање,
14.00 – 15.15 синтаскичким средствима, хомофони, речи које се лако
модализација); финитни и нефинитни глаголски
мешају, тестови вишеструког избора, постављање
облици
питања

СРЕДА

Александар Пејчић, модализација у глаголским
фразама,
фразни
глаголи,
предлози,
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане за
наглашавање
синтаскичким
средствима, 15.30 – 16.45 глаголе (време, аспекат, род / стање, модализација);
хомофони, речи које се лако мешају, тестови
финитни и нефинитни глаголски облици
вишеструког избора, постављање питања

19. 6. 2019.
Прва група 206
Друга група 207

Александар Пејчић, модализација у глаголским
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане
фразама, фразни глаголи, предлози, наглашавање
за глаголе (време, аспекат, род / стање,
17.15 – 18.15 синтаскичким средствима, хомофони, речи које се лако
модализација); финитни и нефинитни глаголски
мешају, тестови вишеструког избора, постављање
облици
питања

Александар Пејчић, модализација у глаголским
фразама,
фразни
глаголи,
предлози,
Љиљана Јанковић, граматичке категорије везане за
наглашавање
синтаскичким
средствима, 18.30 – 19.30 глаголе (време, аспекат, род / стање, модализација);
хомофони, речи које се лако мешају, тестови
финитни и нефинитни глаголски облици
вишеструког избора, постављање питања

ПРВА ГРУПА (Учионица 206)

ЧЕТВРТАК

ДРУГА ГРУПА (Учионица 207)

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010.
године, елементи културе англофоних народа,
слагање времена и радњи, чланови, условне 14.00 – 15.15
адвербијалне
клаузе,
синтаксичке
трансформације

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и get;
речи и изрази који се лако мешају и често погрешно
пишу; пасив и кондиционал

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и
15.30 – 16.45
get; речи и изрази који се лако мешају и често
погрешно пишу; пасив и кондиционал

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010. године,
елементи културе англофоних народа, слагање времена
и радњи, чланови, условне адвербијалне клаузе,
синтаксичке трансформације

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010.
године, елементи културе англофоних народа,
слагање времена и радњи, чланови, условне 17.15 – 18.15
адвербијалне
клаузе,
синтаксичке
трансформације

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и get;
речи и изрази који се лако мешају и често погрешно
пишу; пасив и кондиционал

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и
18.30 – 19.30
get; речи и изрази који се лако мешају и често
погрешно пишу; пасив и кондиционал

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010. године,
елементи културе англофоних народа, слагање времена
и радњи, чланови, условне адвербијалне клаузе,
синтаксичке трансформације

20. 6. 2019.
Прва група 206
Друга група 207

ПРВА ГРУПА (Учионица 206)

ПЕТАК

ДРУГА ГРУПА (Учионица 207)

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010.
године, елементи културе англофоних народа,
слагање времена и радњи, чланови, условне 14.00 – 15.15
адвербијалне
клаузе,
синтаксичке
трансформације

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и get;
речи и изрази који се лако мешају и често погрешно
пишу; пасив и кондиционал

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и
15.30 – 16.45
get; речи и изрази који се лако мешају и често
погрешно пишу; пасив и кондиционал

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010. године,
елементи културе англофоних народа, слагање времена
и радњи, чланови, условне адвербијалне клаузе,
синтаксичке трансформације

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010.
године, елементи културе англофоних народа,
слагање времена и радњи, чланови, условне 17.15 – 18.15
адвербијалне
клаузе,
синтаксичке
трансформације

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и get;
речи и изрази који се лако мешају и често погрешно
пишу; пасив и кондиционал

Милица Радуловић, творба речи (префиксација и
суфиксација); каузативна употреба глагола have и
18.30 – 19.30
get; речи и изрази који се лако мешају и често
погрешно пишу; пасив и кондиционал

Милена Каличанин, пријемни испит из 2010. године,
елементи културе англофоних народа, слагање времена
и радњи, чланови, условне адвербијалне клаузе,
синтаксичке трансформације

21. 6. 2019.
Прва група 206
Друга група 207
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