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 6
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе и положени испити: Савремени немачки 5, немачки језик 5- граматика
Циљ
предмета

Да развије лингвистичку и прагматичку компетенцију студената, као и њихову комуникативну перформансу до језичке
компетенције стручног нивоа (Ц1) по Заједничком европском језичком оквиру.

Исход
предмета

Студенти би требало да досегну ниво разумевања језика који им омогућава да прате филмове, ТВ програм, да разумеју и
дужи прочитани текст, како техничког упутства, тако и литерарног садржаја, при том јасно идентификујући стилске разлике.

Садржај предмета
Садржај овог предмета остварује се кроз теоријску и практичну наставу. Теоријска настава обухвата дескриптивну
Теоријска
граматику. Практична настава подразумева језичке вежбе усмерене ка систематском развоју језичких вештина.
настава
Практична
Практична настава организована је на седећи начин: граматичке вежбе (2 часа недељно), вежбе превода (1 час недељно),
настава (вежбе, вежбе писања и вокабулара (2 час недељно), вежбе говора (1 час 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

4
Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблематска метода.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Завршни испит
10 писмени испит
10 усмени испит
20
10

поена
30
20

