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Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Немачки језик и књижевност

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

63132 Морфологија немачког језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

О

Овладавање основним теоријским знањима о морфолошком систему немачког језика; врсте речи у немачком језику и њихова
категоријална обележја; развијање способности за препознавање теоријски стечених знања на тексту и њихову примену у пракси
(писмена и усмена комуникација).

Оспособљеност студената да теоријски стечена знања из области морфологије препознају на конкретном језичком материјалу и
умеју да их примене у писаној и усменој комуникацији.

Теоријска настава: Морфологија као научна дисциплина; морфема - дефиниција и подела; врсте речи и њихова категоријална
обележја: глагол – коњугација (јака, слаба и мешовита); лице; број; темпус; модус; генус верби; именица – деклинација (јака,
слаба и мешовита); придев - деклинација (јака, слаба и мешовита ); компарација (релативни придеви); прилог - компарација
(релативни прилози); заменица – деклинација; подела на врсте и њихова специфичност; детерминатив – деклинација; подела на
врсте и њихова специфичност; непромењиве врсте речи.
Практична настава:  Увежбавање теоријски стечених знањана практичном језичком материјалу са акцентом на деловима
морфолошког система немачког  језика који не познаје српски као матерњи језик студената.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

усмено излагање, реферати, провера кроз колоквијуме, анализа колоквијума и дискусија проблема, вежбе и самосталан рад
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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

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

63021 Увод у германистичку лингвистику1, Да Да

Недељковић Б. ДаницаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 2 0 0 0
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