
 Назив предмета:  Savremeni italijanski jezik 6 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS 
кредита 

Фонд часова 

13ИСИЈ6 обавезан 6  2+8 

 

Студијски програми за које се организује: 

 

Условљеност другим предметима: не 
 

Циљеви изучавања предмета: 
 
Предмет је замишљен као комплементаран претходном: намијењен је студентима који су стекли довољно знања о именичком, 
придјевском, и замјеничком систему италијанског језика, и фокусирају се на морфологију, прагматику и семантику италијанског 

глагола. Лекције ће истражити огромно поље италијанских прономиналних глагола и сложену интерференцију између ових глагола и 
сервилних глагола. Такође ће се продубити семантика и прагматика неодређених глаголских начина (инфинитив, герунд, партицип). 
 
Часови граматике су праћени вјежбама писања: ученици ће моћи да виде италијански филм који садржи не само наративне елементе 
већ и референце на кључне догађаје италијанске политичке и културне историје двадесетог вијека. Ученици ће тада бити усмјерени 
према писању текста који описује ове историјске и културне појаве. Радови ће бити исправљени од стране професора, а затим ће их 
студенти изложити током вјежби са асистентима. 
Ови облици писане продукције биће попраћени другим индивидуалним истраживањима која ће студентима бити предложена на 

часовима консултација током којих ће бити позвани да формулишу кратке радове који ће касније бити намијењени истој наставној 
процедури као и претходне. 
Свака лекција ће бити уведена тренутком посвећеном италијанском паремиолошком наслеђу, уз објашњење једне или више 
италијанских пословица. 
 
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 
 

Циљ предмета је да се заврши стицање граматичке свијести и способност коришћења италијанског глагола и његове сложене 
морфологије, као и развијање основних вјештина изражавања мисли и процјене у писаној форми. Циљ је приближити студенте нивоу 
Б2 Заједничког европског референтног оквира. 

Име и презиме наставника и сарадника: 
Доц. др Маssimiliano Malavasi 
Др Мариа Форнари, лекторка 
Дејан Малчић, ма, виши асистент 

 

Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна предавања са практичном компонентом 
 

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 

 
1 – Презентација курса – процјена просјечног нивоа разреда. 
2 – Италијански глагол: коњугација прошлог партиципира у сложеним облицима прелазних и непрелазних 
глагола. 
3 – Презентација филма и гледање на часу, са информацијама о радњи, ликовима и темама. 
4 – Италијански глагол: категорија прономиналних гл.: прономинални са локативним ci / ce (тип: mettercisi). 
5 – Језик и стил описа једног историјског оквира. 
6 – Италијански глагол: категорија прономиналних гл.: прономинални са партитивним ne (тип: fregarsene). 
7 – 1. колоквијум 

8 – Италијански глагол: категорија прономиналних гл.: прономинални са објектном замјеницом la, lo (тип: 
sentirsela, sentirselo). 
9 – Језик и стил описа политичких догађаја једне нације. 
10 – Италијански глагол: категорија прономиналних гл.: прономинални са објектном и прилошком 
замјеницом (тип: vedersela brutta, o farla franca). 
11 – Италијански глагол: категорија прономиналних гл.: прономинални и сервилни глаголи: избор помоћног 
и позиција прониминалних компоненти. 
12 – Италијански глагол: семантика и прагматика садашњег и прошлог инфинитива и партиципа прошлог. 

13 – Језик и стил описа друштвених и културних догађаја једне нације. 
14 – 2. колоквијум 
15 – Италијански глагол: семантика и прагматика садашњег и прошлог герунда. 
 
                                                                                              
 

Оптерећење студеnта на предмету: 



Недjељно 

 
                 2 часа предавања  

У семестру 

  
30 часова предавања 

 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

 
ALESSANDRO DE GIULLI-CARLO GUASTALLA-CIRO MASSIMO NADDEO, Nuovo Magari B1/ B2. Firenze, ALMA Edizioni, 2013.  

MAURIZIO DARDANO-PIETRO TRIFONE, La nuova grammatica della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2001. 
GIAMPAOLO SALVI-LAURA VANELLI, Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino, 2004. 
LUCA SERIANNI con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 
2011. 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
- присуство + активности : 10 бодова максимално 
- 1. тест : 20 бодова максимално 

- 2. тест : 20 бодова максимално 

завршна провјера знања (писмени + усмени) : 50 бодова максимално 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Маssimiliano Malavasi 

Напомена: 

 

 
 
 
 

 


