
 Назив 

предмета: 
Италијанска култура 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

          13ИИТК1 Oбавезни I 5 2+2 

 

Студијски програми за које се организује: 

 

Италијански језик и књижевност 

 

Условљеност другим предметима: 

Нема условљености другим предметима 

 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са бројним аспектима италијанске историје, географије, цивилизације, културе, 

те са савременим друштвеним и политичким приликама у Италији. 
 

Исходи учења: Након слушања овог предмета студенти ће стећи знања о италијанској култури, цивилизацији, историји и географији. 

Стечена знања ће моћи примијенити на самостална истраживања и на наставу из сродних предмета.   

       

Име и презиме наставника и сарадника: 

доц. др Зорана Ковачевић; мр Дејан Малчић, виши асистент 

 

Методe наставе и савладавања градива: 

Предавања, колоквијуми, консултације и 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  

  

Уводне напомене о Италији: општа географска обиљежја, државно уређење, подјела на регије  

 

Кратак осврт на историју италијанског језика   

 

Упознавање са регијама сјеверне Италије  

 

 Упознавање са регијама централне Италије  

 

Упознавање са регијама јужне Италије  

 

Систем школства у Италији   

 

Савремене прилике у Италији   

Понављање градива и припрема за први колоквијум  

Први колоквијум 

Италија у средњем вијеку (од варварских освајања до XIII вијека)   

Италија у средњем вијеку (XIII и XIV вијек)  

 

Центри развоја и ширења културе у XIII и XIV вијеку; књижевност у XIII и XIV вијеку  

Упознавање са италијанском кухињом и обичајима  

 Понављање градива; припрема за други колоквијум; припрема за завршни испит  

Други коловијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 

 

               2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 

  

                       30 часова предавања + 30 часова вјежби 

 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

1. Даган, Кристофер (2013), Кратка историја Италије, Београд: Завод за уџбенике.    

2. Ђурић, Жељко (2010), О Италији, Београд: Мирослав.   

3.  PowerPoint презентације са предавања и вјежби 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

10% присуство и  активност 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 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 Зорана Ковачевић 

Напомена: 

 

 

 

 

 

 


