
7 Статус предмета (обавезни/изборни) O-oбавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1
2

3
4

5
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 4
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Савремени немачки језик 4

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблематска метода.

Литература
Ulrich Engel, Syntax der deutschen Gegenwartssprache Taschenbuch, Erich Schmidt Verlag, 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Karin Pittner, Judith Berman; Deutsche Syntax. Arbeitsbuch, Narr Verlag, 2010.
Jürg Fleischer, Historische Syntax des Deutschen; Eine Einführung. Unter Mitarbeit von Oliver Schallert, Narr Verlag, 2011.

Hans-Werner Eroms, Syntax der deutschen Sprache (de Gruyter Studienbuch), Walter de Gruyter, 2000.

Немачки језик и књижевност

Испуњене предиспитне обавезе и положени испити: Савремени немачки 3, Немачки језик 3- граматика

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Након положеног испита студенти могу да: владају немачким  језиком на нивоу Б2+  у све четири језичке вештине користе
различите типове сложених реченица, користе богату лексику, да говоре о најразличитијим аспектима свакодневног
живота, да успешно користе различите форме усмене комуникације, уз задовољавајућу граматичку тачност.

Граматичке вежбе, вежбе препричавања текста и вежбе употребе немачког језика кроз примере где ће студенти показати
да су савладали горе наведене граматичке категорије.

је да  студенти  овладају немачким језиком на вишем нивоу, у свакој од четири језичке вештине поседују извесна теоријска
и, нарочито, практична знања из области граматике, а посебно да овладају употребом различитих типова сложених
реченица у немакчком језику.

Садржај предмета
Садржај овог предмета остварује се кроз теоријску и практичну наставу. Теоријска настава обухвата дескриптивну
граматику немачког језика (2 часа недељно), а практична настава подразумиева језичке вежбе усмерене ка систематском
развоју језичких вештина. Деклинација и Компарација придева, Синтактички опис придева, Класификација придева,
Морфосинтактичка субкласа придева, Рекција придева, Деклинација и Компарација прилога, Партиципи, Модалне риечи,
Партикуле, Посебна група прилога, Коњункционални прилог.


