
 Назив 
предмета: Landeskunde Austrija 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
  4 1 1 

 
Студијски програми за које се организује: 
Njemački jezik i književnost 
Условљеност другим предметима: 
 
Циљеви изучавања предмета: 
Ciljevi izučavanja predmeta su povećanje znanja o austrijskoj istoriji, geografiji, politici, kulturi te društvu, koje ne samo služi općem 
obrazovanju i podupira razvijanje znanja njemačkog jezika, nego i olakšava orijentaciju u Austriji te doprinosi većem interkulturalnom 
razumijevanju. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Regina Mörtl MA 
Методe наставе и савладавања градива: 
samostalno prikupljanje, obrada i prezentacija znanja 
 
Садржај предмета: 
U ovom kursu trebaju studenti pomoću profesoru kroz projektni rad prikupljati, obraditi te prezentirati temi, koje daju opširan uvid u zemlju 
Austriju. Raspon tema obuhvaća klasične oblasti kao što su historija, (aktualna) politika, geografija, turizam kao i pitanja nacionalnih manjina i 
narodnih običaja te kultura mladih, habsburška nostalgija itd. Konačna selekcija tema će biti određena početkom semestra tako da studenti 
imaju mogućnost unositi svoje poticaje i interese. 
 

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 
 
silabus, podjela studenata u grupe, početak 
prezentacija i određivanje metoda rada 
prezentacija i određivanje metoda rada 
projektni rad 
projektni rad 
projetkni rad 
projektni rad 
projektni rad 
projektni rad 
projektni rad 
projektni rad 
projektni rad 
projektni rad 
prezentacija projekata, evaluacija 
prezentacija projekata, evaluacija, evaluacija nastave 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
1 Stunde 

 
                   

У семестру 
 

15 Stunden 
  
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
ovisna od teme; bit će objavljena u časovima 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
dovoljna suradnja u grupnom radu (prezentacija, pisana obradba, protokol), ocjena projektnog rada 
 
-   
Посебна назнака за предмет: 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Regina Mörtl 
Напомена: 
 

 


