
 

 Назив 
предмета:  

 

 Синтакса италијанског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

13ИСИЈ Обавезни III 3 2+0 

 

Студијски програми за које се организује:  

 
Италијански језик и књижевност  
 

Условљеност другим предметима: / 

Циљеви изучавања предмета: Овладавање основним инструменатима синтаксичке анализе у циљу развијања способности учења и 
анализирања италијанског језика утемељене на свесном промишљању 
 
 

Исходи учења: 

Име и презиме наставника и сарадника: др Марија Рунић, доцент 

Методe наставе и савладавања градива: Интерактивна предавања. Колоквијум и завршни испит. 

Садржај предмета: 

 
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 

 

 
Лингвистика: уводни појмови (схватање језичке компетенције у савременој лингвистици, прескрипција и 
дескрипција, основне карактеристике природних језика, граматички модули, аутономија синтаксе) 

Лингвистика: уводни појмови (схватање језичке компетенције у савременој лингвистици, прескрипција и 
дескрипција, основне карактеристике природних језика, граматички модули, аутономија синтаксе) 
Синтакса: уводни појмови (реч, синтагма, реченица) 
Теорија Х- са цртом 
Практични задаци 
Проста реченица (аргументи и адјункти) 
Проста реченица (theta-улоге) 
Проста реченица (граматичке функције) 

Практични задаци 
Колоквијум 
Сложена реченица (субординација) 
Форма зависних реченица 
Практични задаци 
Функције зависних реченица 
Практични задаци 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 
 2 часа предавања, самостални рад и припрема за час, активно 
учешће на предавањима  

У семестру 
  

30 часова предавања  
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вежбе и да активно учествују у извођењу наставе. 

Обавезна литература: 
Moro, Andrea (2008). I confini di Babele. Il cervello e il mistero delle lingue impossibili. Bologna: il Mulino. 
Graffi, Giorgio (2008). Che cos'è la grammatica generativa. Roma: Carocci  
Salvi, Giampaolo e Laura Vanelli (2004). Nuova grammatica italiana. Bologna: il Mulino 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
40% колоквијум, писмени (40 бодова максимално) 
50% завршни испит у усменој форми (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. Ако студент није положио колоквијум, може 

изаћи на интегрални део испита. 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Марија Рунић 

Напомена: 
 

 
 
 
 



 


