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Табела 5.2 Спецификација предмета

63758 Аналитичке форме у савременом (немачком) језику
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

И

Овладавање основним теоријским знањима и појмовима о аналитичким формама у савременом (немачком) језику, конкурентним
синтетичким  лексичким  јединицама,  могућностима  њихове  реализације,  значењској  (не)идентичности  и  међусобној
супститабилности  аналитичке  и  синтетичке  форме,  те  разлозима  (не)употребе  једне  од  њих.

Оспособљеност студената да теоријски стечена знања о аналитичким формама савременог (немачког) језика препознају на
конкретном језичком материјалу и примене их у писаној и усменој комуникацији.

Аналитичке (перифрастичке) форме као тенденција у савременом (немачком) језику; основни појмови и дефиниције; разлози
појаве аналитичких форми у савременом језику; појава и употреба аналитичких (перифрастичких) форми као супституената
различитих врста речи (глагола, именица, придева, прилога, предлога, партикуле); њихова класификација према структуралном,
семантичком и творбеном критеријуму.Увежбавање теоријски стечених знања на практичном језичком материјалу са акцентом на
процесима у немачком језику које српски као матерњи језик студената не познаје.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 40.00Да

Недељковић Б. ДаницаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 1 0 0 0

15.05.2015Датум: Страна 77


