
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије: Држава друштво и транзиција 

Назив предмета: Српски као страни језик 2 

Наставник/наставници: др Небојша Маринковић, мср. Никица Стрижак 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Курс је отворен за студенте који поседују основно знање српског језика. 

Циљ предмета  

− Достићи значајну спретност у говорном српском језику;  

− Развити солидне вештине слушања, разумевања и комуникационе вештине;  

− Ефикасно користити језик у свакодневним ситуацијама.  

Курс има за циљ да студентима омогући дубље разумевање граматике, богаћење вокабулара и унапређење 

четири језичке вештине: слушање, говорење, читање и писање, као и да обезбеди чврсту основу за даље 

учење језика. 

Исход предмета 

Часови ће бити од користи свим студентима који су заинтересовани за учење српског језика. 

До краја курса, студенти ће бити у могућности да: 

1. опишу свакодневне активности комплекснијим језичким средствима; 

2. детаљно представе особу, књигу или филм;  

3. разумеју једноставније текстове написане стандардним језиком; 

4. кажу шта воле/не воле, изнесу своје мишљење о једноставним темама;   

5. затраже медицинску негу и опишу своје здравствено стање. 

Садржај предмета 

Овај курс је намењен студентима који су већ завршили почетни курс српског језика. 

У овој фази учења језика се примењује неколико инструмената за вредновање основног знања које студент 

поседује. Тестови подразумевају материјал који од раније није познат студенту (нпр. кратки пасуси или 

реченице) и који служи за процену способности студента да примењује стечено знање на нове контексте. 

Они такође подразумевају и претходно научене и меморисане облике и вокабулар у контексту. 

Вежбе на часу подразумевају активно учешће целе групе, али и сваког од студената појединачно у решавању 

задатака. Различите врсте тестова (писмених и усмених) креирају се тако да проверавају напредак студената 

у разумевању усменог говора, читању и оралној продукцији. 

Преглед садржаја курса: 

− Представљање садржаја курса српског језика 

− Неформална евалуација и разговор о досадашњим искуствима у учењу и коришћењу српског језика 

− Садашње време – ревизија 

− Прошло време – ревизија  

− Читање и разумевање једноставног текста написаног ћирилицом 

− Инструментал – увод 

− Путовање 

− Множина именица и придева 

− Националности 

− Описивање градова и земаља 

− Датив – увод  

− Допадање и недопадање 

− Ред речи 

− Писање кратког текста (разгледница, имејл, писмо) 

− Формално и неформално обраћање примаоцу писма/имејла 

− Ревизија 

− Будуће време – увод  

− Планови за будући живот 



− Временски прилози 

− Будуће време – одричан облик, ред речи 

− Одмор и слободно време 

− Прославе, честитке за празнике, рођенданске честитке/честитке за венчање 

− Логички субјекат (у дативу и акузативу) 

− Делови тела 

− Код лекара  

− Повратни глаголи 

− Клитике (заменичке и глаголске клитике) – ред речи 

− Боје 

− Одећа и мода 

− Годишња доба 

− Време 

− Говорење и писање о омиљеној књизи или филму 

− Сумирање садржаја књиге/филма и описивање ликова 

− Генерална ревизија и припрема за испите. 
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Додатни материјал који ће бити обезбеђен од стране предавача на часу. 

Број часова активне наставе 
Теоријска настава: 30 (15x2 

лекторска часа) 
Практична настава: / 

Методе извођења наставе 

Групни часови језика, интерактивна комуникација. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Укупно поена: 100. Сабирањем резултата свих активности, студент добија коначну оцену:  

51−60 поена = 6; 61−70 поена = 7; 71−80 поена = 8; 81−90 поена = 9; 91−100 поена = 10. 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 70 

присуство на часовима 

(толеришу се до 3  изостанка) 
5 усмени испит / 

домаћи задаци 15 / / 

 
 


