
 Назив 

предмета: 
Италијански језик 3 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 Изборни 3 3 2+0 

 

Студијски програми за које се организује: 
Студијски програм за њемачки језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: 
Положен испит из Италијанског језика 2 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ курса  

На крају курса студент ће моћи:  

 

● Разумјети главне мисли јасног стандардног разговора на познате теме 

● Разумјети текстове у којима се користи најучесталији свакодневни језик 

● Укратко образложити своја стајалишта и планове  

● Повезивати реченице како би описао доживљаје и догађаје из прошлости, те учествовао у конверзацији о свакодневним 

темама из сопственог искуства (опис дана, слободног времена и сл.)      

  

Име и презиме наставника и сарадника: 
др Сања Кобиљ Ћуић 

Методe наставе и савладавања градива: 
Фронтална, групна настава  

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 

 

I      недjеља  

II     недjеља  

III    недjеља  

IV    недjеља 

V     недjеља  

VI    недjеља  

VII   недjеља  

    VIII    недjеља  

IX     недjеља 

X      недjеља  

XI     недjеља  

XII    недjеља  

XIII   недjеља  

XIV   недjеља  

XV    недjеља  

 

Припрема и упис семестра 

 

Уводна презентација курса, упознавање са методом рада, исходима учења и библиографијом 

Презент, прошло вријеме – понављање градива и конверзација 

Футур I, творба, примјена 

Espresso 2, lezione 2, Da piccolo  

Имперфект: творба и примјена 

Имперфект неправилних глагола, учење кроз музику: C’era una volta una gatta di Gino Pаoli, 

Конверзација: Com’eri da bambino? 

Перфект и имперфект: кориштење и конверзација 

Први колоквијум 

Kонверзација: Cosa sai fare?, учење кроз музику: Viaggi e miraggi di Francesco De Gregori  

La famiglia italiana, Espresso 2, lezione 3 

Кондиционал презента: творба и примјена 

Koнверзација 

Други колоквијум 

Припрема за испит 

 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Предавања 

 

2 часа седмично 

                                           

Семестар: 

  

30 радних часова 

 

                                          

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

1. Bultrini Paolo, Graziani Filippo e Magnani Nicoletta, Italian Espresso 1, Firenze, Alma Edizioni, 2002 

2. Balí Maria, Rizzo Giovanna, Espresso 2. Corso di Italiano, Libro dello studente ed esercizi, Firenze, Alma Edizioni, 2002 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 

20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 

20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 

50% завршни испит (50 бодова максимално) 

Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених о блика провјере знања. 

 

Посебна назнака за предмет:  

Напомена: 
❖ Похађање наставе је обавезно. 

❖ Дозвољено одсуство не смије прећи 30% укупног фонда часова, у противном, студент ће морати поново похађати курс. 

❖ Присуство и рад на часу подразумијевају активно учешће у настави. 

❖ Студент може у било ком тренутку контактирати професора мејлом и тражити додатне материјале, као и помоћ у 



савладавању градива. 

 

 


