Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Немачки језик и књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Савремени немачки језик 5
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе и положени испити: Савремени немачки 4, Немачки језик 4- граматика
Циљ
предмета

је да студенти потпуно овладају немачким језиком на вишем нивоу, у свакој од четири језичке вештине (слушање, читање,
писање и говор)

Исход
предмета

Да лингвистичка и комуникативна компетенција студената буде ближа ниову Ц1, у разумевању, говору, читању и писању, у
граматици и вокабулару; да студенти разумеју граматички и лексички сложене текстове које могу и успешно да
интерпретирају.

Садржај предмета
Садржај овог предмета остварује се кроз теоријску и практичну наставу. Курс из Савременог немачког језика 5 се реализује
Теоријска
преко два часа предавања граматике и четири часа вежби. Валентност, Глаголе са допуном у номинативу, Глаголе са
настава
допуном у генитиву, Глаголе са допуном у дативу, Глаголе са допуном у акузативу, Глаголе са допуном са предлогом,
Глаголе са ситуативном допуном, Глаголе са директивном допуном, Глаголе са именицом као предикативном допуном,
Глаголе са придевом као предикативном допуном, Глаголе са инфинитивском допуном, Придеви са допуном у дативу.

Практична
Граматичке вежбе, вежбе препричавања текста и вежбе употребе немачког језика кроз примере.
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Методе
извођења
наставе

ДОН

Вежбе
2

Студијски истраживачки рад

Остали часови

4
Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблематска метода.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

