
 Назив 
предмета  
 

Савремени њемачки језик  2 – Познавање Њемачке   

Шифра предмета  Статус предмета  Семестар Број ECTS кредита  Фонд часова 
 обавезан 3. 1 1 

 
Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: - 
 
Циљеви изучавања предмета: Проучавање најважнијих историјских, друштвених и политичких тенденција у Њемачкој – важне 
чинјенице о Њемачкој – географске и историјске размјере – Култура, образовање и медији – унутрашња политика – спољна политика 
– економија – главни град Берлин 
 
Резултати учења: Након одслушаног предмета студенти путем вјежби, презентација, задаћа, реферата, коментара, истаживања као и 
култоролошких, друштвених, политичких, географских и економских чињеница достижу ниво Б2 Заједничког референтног оквира за 
језике. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: Heiko Wolfgang Nauth 
 
Методe наставе и савладавања градива: вјежбе, задаће, реферати, коментари, истраживања, презентације, испит 
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 
 
Увод у познавање Њемачке – састав „Слика Њемачке“ – подјела тема за задаћу/реферат  
Текст и музика њемачке националне химне 
Савезна Република Њемачка – држава и географија 
Савезна Република Њемачка – становништво и политички систем 
Њемачка као савезна држава – 16 покрајина 
Задаћа/реферат (25 бодова) на различите теме везане за град Берлин – PowerPoint презентација задаће 
PowerPoint презентација задаће  
Њемачка на интернету 
Колоквијум (максимално 25 бодова) 
Главни град СР Њемачке – Берлин 1. дио 
Главни град СР Њемачке – Берлин 2. дио 
Пут до уједињења Њемачке 
Њемачка у прошлости и садашњости – од средњег вијека до данас 
Њемачке новине и медији 
Новине и медији на интернету 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
1 час са групом А 
1 час са групом Б 

У семестру  
  

15 часова са групом А 
15 часова са групом Б 

 
Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Материјали за наставу и припрему за коликвијум и завршни испит: доступни на копирници на Филолошком факултету 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
1. Задаћа/реферат са  PowerPoint презентацијом (максимално 25 бодова) 6. недјеља 
2. Колоквијум (максимално 25 бодова) 9. недјеља 
3. Завршни испит (максимално 50 бодова)  након одслушаног предмета/на крају семестра 
 
Коначна оцјена се добија сабирањем горе наведених бодова. 
 
Посебна назнака за предмет: -  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Heiko Wolfgang Nauth 
 
Напомена: -  

 


