
 Назив 

предмета:  

 

 Романска филологија 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 Обавезни V 4 2+1 

 

Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност  

 

Условљеност другим предметима: / 

Циљеви изучавања предмета: Стицање знања неопходних да се разуме еволуција и карактеристике романске језичке породице. По 
завршетку похађања овог предмета студенти ће моћи да разумеју и анализирају ситуацију у којој се налазе романски језици као и  
основне промене које су довеле до рађања романских језика. Такође, студенти ће моћи да анализирају неке од језичких појава које су 
најпознатије у литератури о романским језицима. 
 

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

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

Садржај предмета: Овај предмет је комплементаран са предметом Историја језика 1.  Први део посвећен је историји романске 
језичке породице, од латинског до данас. У другом делу ће се разматрати одређени граматички феномени (нулти субјекат, систем 
помоћних глагола, V2) у дијахронији и синхронији.  

 
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 
 

 
Уводно предавање:  романска језичка породица, географска дистрибуција  
Подела романских језика 
Историја романских језика: положај латинског у оквиру индоевропске језичке породице, улога латинског у 
културној историји Европе, први документи на романским језицима, осамостаљивање вулгарних језика од 
латинског, језички динамизми у модерном европском простору   
Латински језик 
Од латинског до романских језика: фонолошки систем  
Од латинског до романских језика: морфосинтакса 

Резиме: читање и анализа текста на вулгарном латинском; избор теме за презентацију  
Романски језици: морфосинтаксички профил 
Параметар нултог субјекта 
Параметар нултог субјекта у романским језицима. Самосталан рад. 
Резиме. Практични задаци 
Клитике у романским језицима и V2 
Систем помоћних глагола у романским језицима 
Презентације 

Презентације 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 
2 часа предавања, самостални рад и припрема за час, активно 
учешће на предавањима + 15 часова вежби 

 

У семестру 
  

30 часова предавања + 15 часова вежби 
 

 
 

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

Обавезна литература: 
Andreose, Alvise e Lorenzo, Renzi. (2003). Manuale di linguistica e filologia romanza. Bologna: il Mulino. 

Banfi, Emanuele e Nicola, Grandi. (2003). Lingue d’Europa. Roma: Carocci 

Benincà Paola, 1994,  La variazione sintattica, Bologna il Mulino. 

Vanelli, Laura. (1998). I dialetti italiani settentrionali nel panorama romanzo. Roma: Bulzoni 

 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
30% презентација (30 бодова максимално) 
60% завршни испит, усмени део (60 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања.  

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Марија Рунић 

Напомена: 
 

 
 
 



 


