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 7
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе и положени испити: Савремени немачки језик 6

O-oбавезни

Циљ
предмета

Циљ курса је да студентима пружи знање и вештине како би били у стању да користе немачки језик на напредном нивоу
што подразумева граматичку тачност и висок степен сложености у употреби синтаксичких конструкција.

Исход
предмета

Од студената се очекује да се оспособе да: примене софистициране поступке у изражавању који одсликавају њихово
теоријско знање и на тај начин прецизно одговоре захтевима преводилачког, описног или опште-комуникативног типа.

Садржај предмета
Теоријски курс из савременог немачког језика 7 базиран је на основама лексичке семантике и синтактичке, а главни
Теоријска
полигони рада су превођење, контрастивна анализа, као и преводне стратегије у оба смера (немачко -српски, српско настава
немачки).

Практична
Практична настава организована је на следећи начин: граматичке вежбе (2 часа недељно), вежбе превода (4 час
настава (вежбе, недељно).
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

6
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

