Шифра предмета

Назив
предмета:
Статус предмета
Обавезни

Историја италијанског језика 1
Семестар
Број ECTS кредита
V
5

Фонд часова
2+2

Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност
Условљеност другим предметима: /
Циљеви изучавања предмета: Стицање знања неопходних да се разуме еволуција италијанског језика од својих почетака до данас. У
циљу тога разматраће се механизми језичке промене на свим нивоима језичке структуре као и ванјезички чиниоци који су одредили
развој италијанског језика.
Име и презиме наставника и сарадника: др Марија Рунић, доцент
Методe наставе и савладавања градива: Интерактивна предавања. Презентација и завршни испит.
Садржај предмета:
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: презентација предмета
Италијански језик кроз време
Промена у језику: фонолошка промена
Промена у језику: морфолошка промена
Промена у језику: синтаксичка и семантичка промена
Резиме: практични задаци; избор теме за презентацију
Латински језик
Латински језик
Општи профил староиталијанског језика
Синтакса староиталијанског језика
Синтакса староиталијанског језика
Читање и анализа текстова на староиталијанском
Читање и анализа текстова на староиталијанском
Презентације
Презентације

Оптерећење студеnта на предмету:
Недjељно
2 часа предавања, самостални рад и припрема за час, активно
учешће на предавањима + 30 часова вежби

У семестру
30 часова предавања + 30 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.
Dardano, Maurizio e Pietro, Trifone. (1997). La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna: Zanichelli.
Salvi, Giampaolo. (2015). Sintassi dell’italliano antico. manoscritto, scaricabile da http://gps.web.elte.hu/cikkek.html .
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:

