
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Француски језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

60246 Шпански језик 3
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Оспособљавање студената путем комуникативне наставе да на шпанском језику комуницирају у складу са дескрипторима за
ниво Б1+/Б2 Заједничког европског референтног оквира.

Општи исходи -  Развијање комуникативне  компетенције  на  шпанском језику  у  складу  са  дескрипторима за  ниво  Б1+/Б2
Заједничког европског референтног оквира, пре свега у личном, јавном и образовном домену употребе језика. Специфични
исходи - Студент разуме објективну непосредну информацију о садржајима из свакодневног живота, препознајући опште поруке
и ситније детаље под условом да је артикулација јасна; прати говорни исказ сложене аргументације под условом да је тема
блиска. У говору успешно реализује једноставнији опис разноврсних тематских целина из свог поља интересовања. Студент с
извесном сигурношћу комуницира о уобичајеним и блиским темама; размењује, потврђује и проверава информације. Остварује
значајну аутономију у читању, прилагођава начин и брзину читања врсти и природи текста. Пише једноставније текстове који се
тичу спектра интересовања студента, повезујући низ елемената у једну линеарну кохерентну секвенцу.

Обрада лексичких, граматичких, ортоепских, социолингвистичких и прагматичких елемената којима се студент оспособљава да
разуме и продукује усмене и писане краће текстове на блиске теме у складу са дескрипторима за ниво Б1+/Б2.

Разноврсне комуникативне активности на теме одабране из савремене литературе, као и на теме према избору студената,
превасходно из приватног, јавног и образовног домена језичке употребе у складу са дескрипторима за ниво Б1+/Б2.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Комуникативна настава кроз рад у паровима, групни рад, презентације итд.,  чиме се подстичу код студената интеракција,
комуникација и интеркултуралност.

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година

1, Álvarez Martínez, María
Ángeles

Sueña 3. Español lengua extranjera: nivel avanzado:
libro del alumno Madrid: Anaya 2006

2, Álvarez Martínez, María
Ángeles

Sueña 3. Español lengua extranjera: nivel avanzado:
cuaderno de ejercicios Madrid: Anaya 2006

3,

Buendía Perni, María
Ángeles; Bueno Olivares,
María; Lucha Cuadros, Rosa
María

Prisma progresa: método de espanol para
extranjeros, prisma de ejercicios: nivel B1 Madrid: Edinumen 2006

4, Fernández, J.; R. Fente y J.
Siles Curso intensivo de español. Madrid: SGEL 2003

5, Pinilla, Raquel; Rosana
Acquaroni ¡Bien dicho!: ejercicios de expresión oral Madrid: SGEL 2005

6, Encinar, María Ángeles
Uso interactivo del vocabulario: más de 2.000
palabras básicas del español con variantes
mexicanas y argentinas: ejercicios prácticos

Madrid: Edelsa 2003

7, Група аутора Diccionario de uso del español actual Madrid: SM 2002
8, Agencia Efe Manual de español urgente Madrid: Cátedra 2006

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 40.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

60244 Шпански језик 21, Да Да

Пејовић Д. АнђелкаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 6 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 52




