
6 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

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Савремени немачки језик 1

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, проблемска метода.

Литература
Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, 2002 Hueber Verlag, Ismaning Deutschland.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Michalea Perlmann-Balme Et al. : em neu Brückenkurs. Kurs- und Arbeitsbuch, 1. Aulf; Ismaning: Max Hueber Verlag, 2008

Sarah Fleer, Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch, Langenscheidt KG, 2012.

Dreyer und Schmidt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik und Schlüssel, Verlag für Deutsch, Ismaning Deutschland,
1996.

Gerhard Hlebig und Joachim Buscha, Deutsche Grammatik, Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt KG, 2001.

Немачки језик и књижевност

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

На крају курса студент би требало да уме да се служи (у контекстима које литература пружа) вештинама читања, писања,
слушања и говора на нивоу Б1.

Граматика: обнављање и консолидација граматике на нивоу Б1. граматичка вежбања, слушање и разумевање, писање
диктата, писање кратких извештаја и резимеа, читање. Употреба језика- проширивање активног и пасивног вокабулара из
свакодневног и академског живота, са освртом nа творбу речи, вишечлане глаголе, идиоме и колокације. Поред
ситуационих дијалога који студентима помажу да развијају вештину конверзације, активности обухватају све четири језичке
вештине.

Систематско унапређивање комуникативне компетенције студената, омогућује студентима да развијају све четири језичке
вештине – слушање, говор, читање и писање.

Садржај предмета
Садржај овог предмета остварује се кроз теоријску и практичну наставу. Теоријска настава обухвата дескриптивну
граматику немачког  језика а практична настава подразумева језичке вежбе усмерене ка систематском развоју језичких
вештина. Морфолошка, синтаксичка и семантичка подела глагола;
Модални и семантички пуни глаголи (Vollverben), валентност глагола - глаголи са допунама и глаголи без допуна;
Повратни глаголи; Лични и безлични глаголски облици; Лице и број; Променљиви инепроменљиви облици глагола; Облици
и функција конјугације; Систем времена; Актив и оба пасива (Vorgangs- и Zustandspassiv); Индикатив, конјунктив и
императив, кондиционал; Јаки, слаби и неправилни глаголи


