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 2
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 1, Немачки језик 1- граматика
Циљ
предмета

Изучавање граматичког система немачког језика, проширивање градива са циљем савладавања структура које
подразумева развијање све четири језичке вештине студената кроз савладавање основа правилног изражавања на
немачком језику.

Исход
предмета

Способност коришћења савременог немачког језика на вишем Б1 нивоу у смислу све четири језичке вештине кроз
изучавање граматичких, лексичких и значенских карактеристика немачког језика.

Садржај предмета
Теоријска настава обухвата дескриптивну граматику немачког језика, а практична настава подразумева језичке вежбе
Теоријска
усмерене ка систематском развоју језичких вештина. Именице и именичке заменице: Типови деклинације; род, број и
настава

падеж; семантичка подела именица; рекција именица; прилошке заменице и њихова употреба. Придеви: промене
придева; компарација; синтаксичка класификација придева; рекција придева; бројеви. Прилози: врсте и поређење
прилога; синтаксичка подела прилога.Предлози: рекција, функција предлога; синтаксички опис предлога. Везници:
синтаксичка подела везника; семантичке групе везника; Партикуле: разлика између партикула, прилога и модалних речца;
функција партикула. Модалне речце: трансформације модалних речца;

Практична
Практична настава организована је на следећи начин: граматичке вежбе, вежбе разумевања вежбе читања и вокабулара,
настава (вежбе, вежбе говора и вежбе превода.
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

