
 Назив 

предмета: 
Фонологија италијанског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

          13ИФИТ Oбавезни I 3 2+0 

 

Студијски програми за које се организује: 

 

Италијански језик и књижевност 

 

Условљеност другим предметима: 

Нема условљености другим предметима 

 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање с гласовним системом италијанског језика.  

Име и презиме наставника и сарадника: 

др Марија Рунић, доцент 
 

Методe наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе. Колоквијуми и завршни испит.  

 

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 

 

Уводно предавање. Упознавање са садржајем и функционисањем предмета.  

Однос фонологије и фонетике. Фонетика: систем гласова, фонетски алфабет 

Систем италијанских гласова. Артикулација 

Графичко представљање система гласова 

Систем италијанских гласова: вокали 

Систем италијанских гласова: консонанти 

Систем италијанских гласова: консонанти (двоструки консонанти) 

Вјежбе 

Колоквијум 

Акценат 

Слог 

Вјежбе 

Прозодија: основни инотнацијски модели. 

Фонологија поетског метра: брзалице. 

Вјежбе 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 

 

                  2 часа (интерактивних) предавања 

У семестру 

  

30 часова 

 

 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

 

1. Svolacchia, Marco e Kauzner, A. Ulrike (2000). Suoni, accento e intonazione. Corso di ascolto e pronuncia dell’italiano per 

stranieri. Roma: Bonacci Ediotre  

2. Muljačić, Žarko. (1969). Fonologia generale e fonologia della lingua italiana. Bologna: il Mulino, pp. 377-500. 

3. Nespor, Marina. (1993). Fonologia. Bologna: il Mulino. 

 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
40%  колоквијум усмени (40 бодова максимално) 
50% завршни испит усмени (50 бодова максимално) 

 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. Ако студент није положио колоквијуме, 

може изаћи на интегрални дио испита (писмени и усмени). 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке:  



Доц. др Марија Рунић 

Напомена: 

 

 

 

 

 

 


