Шифра предмета

Назив
предмета:
Статус предмета
обавезни

Савремени италијански језик VII
Семестар
VII

Број ECTS кредита
9

Фонд часова
2+7

Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност
Условљеност другим предметима: : Положен испит из предмета Савремени италијански језик I, II, III, IV, V, VI
Циљеви изучавања предмета: Усавршавање и савладавање италијанског језика
Исходи / резултати учења (стечена знања):
По успјешном завршетку овог модула студенти ће бити у стању да могу користити италијански језик успјешно за друштвене и
професионалне сврхе. Да без много муке могу разумјети ТВ програме и филмове.
Име и презиме наставника и сарадника: др Francesca Righetti доцент, Maria Fornari лектор, Valeria Uva лектор.
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит.
Садржај предмета: Италијански језик
Припремна недјеља
Припрема и упис семестра
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

Лексикологија
Лексикологија
Лексикологија
Лексикологија
Конверзација
Читање
Писање
Конверзација
Читање
Писање
Компосиција
Компосиција
Компосиција
Језик поезије
Језик прозе

Оптерећење студеnта на предмету:
Недjељно
2 часа предавања + 7 часа вјежби

У семестру
30 часова предавања + 105 часова вјежби

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе.
Обавезна литература:
1. S. Benni: Baol, Milano 1998
2. G. Culicchia: Brucia la città, Milano 2009
3. G. Paciucci, Erose forze d’Eros, Roma 2008
4. P. Balboni: Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, UTET Libreria, 2002
5. P. Balboni: Le microlingue scientifico-professionali: natura e insegnamento, Torino, UTET Libreria, 2000
Облици провјере знања и оцјењивање:
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално)
20% 1. колоквијум писмени (20 бодова максимално)
20% 2. колоквијум писмени (20 бодова максимално)
50% завршни испит усмени (50 бодова максимално)
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. Ако студент није положио колоквијуме, може
изаћи на интегрални дио испита (писмени и усмени).
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: Danilo Capasso

Напомена:

