
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Шпански језик и хиспанске књижевности

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

65063 Фонетика и фонологија шпанског језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 4

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

О

Упознавање са основним појмовима и терминима артикулационе фонетике као и са основама фонологије, са посебним освртом
на фонолошке системе шпанског и српског језика.

Општи исходи – разумевање разноликости различитих фонолошких система, способност анализе и синтезе, способност примене
знања у пракси. Специфични исходи - правилан изговор и  интонација, с нарочитим освртом на оне гласове који се разликују од
гласовног система српског језика; способност фонетске транскрипције; лакше разумевање говорног шпанског језика.

Фонетика и фонологија (дефиниција; предмет проучавања); глас и фонема; дистинктивна обележја; подела речи на слогове
(силабификација и ресилабификација); артикулациона фонетика и пет породица гласова; самогласници и сугласници у шпанском
језику; фонетска транскрипција; акценат у шпанском језику (тонски и графички); интонација у шпанском језику.
Вежбе прате теоријска предавања и служе за утврђивање обрађене материје. Нагласак је нарочито на фонетској транскрипцији и
правилном изговарању гласова, пре свега оних који су различити од постојећих у српском језику.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настава кроз рад у паровима, самосталан и групни рад; слушање аутентичних аудио-материјала.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 20.00Да
Писмени испит 40.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да

Пејовић Д. АнђелкаНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0
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