
 Назив 
предмета: 

Курс српског језика за стране студенте 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 И I+II / 6 

 

Студијски програми за које се организује: Сви студијски програми свих факултета Универзитета у Бањој Луци  
 

Условљеност другим предметима: Нема  
 

Циљеви изучавања предмета:  

 

Курс представља интензивну обуку страних студената из области познавања српског језика и културе 
изражавања, како би након положеног испита били у могућности да прате наставу на сва три циклуса студија. 
Курс је конципован тако да обухвата градиво од А1 до Б2 нивоа и усклађен је са Заједничким европским 

оквиром за језике (CEF). Ток курса планиран је тако да је, у случају потребе, могуће са наставом кренути и од 

виших нивоа (А2 или Б1), уколико студенти већ имају одређено предзнање. Такође, уколико је полазни ниво 

виши од А1 студенти на курсу могу достићи и виши ниво знања од оквиром предвиђеног.  
 
Крајњи циљ наставе у оквиру Курса српског језика за стране студенте јесте постизање усмене и говорне 
писмености на нивоу Б2. Кроз интензиван 40-седмични рад, студенти ће бити упознати са ортоеписким, 

ортогафским, граматичким и лексичким аспектима српског језика, вјежбати културу говора и изражавања, те 
се упознати са одређеним културолошким и културним специфичностима српског говорног подручја.  
 
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 

 

Студенти ће по завршетку наставе бити оспособљени за учешће у свакодневној комуникацији, редовно 

праћење наставе и кориштење литературе на српском језику, те полагање испита писменим и усменим путем 

на српском језику.  
 

Име и презиме наставника и сарадника: 

Мср Нина Говедар  
Методe наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе, лекторске вјежбе.  
Монолошка, дијалошка, текст-метода, демонстративна, игровна, компаративна метода.  
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I-X недјеља  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI-XX недјеља  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI-XXX недјеља  
 

Припрема и упис семестра 
 

•  Ортоепија и ортографија: Основи изговора свих фонема стандардог српског 
језика; ћириличко и латиничко писмо.  

• Граматика: презент, перфекат; номинатив, генитив, акузатив и локатив – једнина 
и множина, озновна значења и функције; замјенице – личне, присвојне и показне; 
придјеви, компарација придјева; основни бројеви. Лексичке вјежбе.  

 

•   Граматика: генитив (спацијални, темпорални), датив (објекатски, директивни), 

акузатив (спацијални, темпорални), инструментал (социјативни, 

квалификативни, објекатски, спацијални, темпорални, инструментал средства), 
локатив (спацијални); именице женског рода на консонант; потенцијал, футур, 

императив; редни бројеви. Лексичке вјежбе. 

 

•  Граматика: падежи за исказивање посесивности, квалификативности, 



 

 

 

 

 

 

 

XXXI-XL недјеља  

спацијалности, темпоралности; конгруенција; релативне замјенице; прилози и 

прилошки искази; намјерне и условне реченице. Лексичке вјежбе.  

 

•  Граматика: глаголске именице и именице страног поријекла; узрочни генитив, 
датив логичког субјекта; пасив; глаголски вид, глаголски прилози, глаголски 

начини; условне и зависне реченице. Лексичке вјежбе.  

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 

 

    6+0, уз обавезно оптерећење за рад код куће на 
домаћим задацима (4 часа) 

Укупно  

 

 240 часова (уз 160 часова рада на домаћим задацима)  
 

 

 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 

 

Маша Селимовић Момчиловић и Љубица Живанић. Реч по реч: српски за странце – почетни. Београд: 

Институт за стране језике, 2012.  

Смиља Здравковић, Љубица Живанић и Бранимир Путник. Више од речи: српски за странце – средњи. 

Београд: Институт за стране језике, 2012. 

Иван Клајн. Граматика српског језика за странце. Београд: Завод за уџбенике, 2006.  

Pavle Ćosić. Srpski za strance. Priručnik za lektore i studente srpskog jezika. Beograd: Kornet, 2011.  
 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Писмени и усмени колоквијуми, завршни испит.  
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: мср Нина Говедар  
Напомена: 

 

Настава на курсу Српски језик за стране студенте почиње у понедјељак друге седмице септембра, а 
завршава се посљедње седмице јуна. Пауза за празнике траје од 24. децембра до 14. јануара. Настава се одвија 
у блоковима од 3 часа два пута седмично (укупно 6 чсова). Студенти су у обавези да извршавају домаће 
задатке које добију на сваком од часова и на тај начин остваре још 4 рада седмично. На овај начин укупан 

фонд наставних часова износи 240, а рад студената код куће 160. Са 400 реализованих радних часова у току 

два семестра студентима се омогућава да интензивним радом достигну знање српског језика на нивоу Б2.  

 Након сваких 60 наставних часова студенти ће полагати писмени и усмени колоквијум. Завршни 

испит полагаће на крају школске године, у посљедњој седмици јуна. Сви студенти који успјешно положе 
завршни испит добиће и одговарајући сертификат о савладаном нивоу знања српског језика.  
 Свим полазницима обезбијеђена је литература за рад на настави и код куће.  
 

 

 

 

 

 


