
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Кинески и енглески језик и 
књижевности 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНИ КИНЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за синологију- филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-2-8 обавезни II 8 

Наставник/ -ци др Цуи Сиуџонг 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 6 0 42 126 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
120h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
168h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
288h  семестрално 

Исходи учења 
Стицање и развијање језичких компетенција са акцентом на комуникативним компетенцијама и 
усменој и писменој продукцији. Овладати елементарним појмовима из лексике и граматике кинеског 
језика 

Условљеност Савремени кинески језик 1 

Наставне методе Предавања, вјежбања, дискусије. Учење и израда домаћих и семинарских задатака. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Понављање градива из претходних семестара 

2. Вјежбе изговора (д,т,г,к,ф,е,и,о,у,а,н,анг,енг, иао,иоу) вјежбе конверзације (пружање услуга) 

3. Вјежбе изговора (зх, цх,сх,р,и,аи,уаи, онг) вјежбе конверзације (упознавање, националност) 

4. Вјежбе изговора (j,q,x,ia,ian,iang,uei,uen,) вјежбе конверзације (тражење дозволе, представљање) 

5. Вјежбе изговора (тз,ц,с,и,ер,ионг,уа,уан,уанг) вјежбе конверзације (тражити некога, поздрав, упућивање, изражавање 
захвалности) 

6. Систематизација вјежби изговора, конверзација (коментарисање, предлагање,културно обраћање) 

7. Вјежба конверзације (причати о свом студију) 

8. Колоквијум 

9. Вјежба конверзације (разговор о породици, занимању, факултету) 

10. Конверзација (уговарање термина и разговор о рођендану) 

11. Конверзација (Свиђање и не свиђање) 

12. Конверзација (испитивање о времену, дозвола и забрана) 

13. Конверзација (разговор о здрављу, жељама и потребама) 

14.Конверзација (разговор о различитим догађајима, изнајмљивање куће, телефонски разговори и позивнице) 

15. Конверзација ( извињење, преношење поздрава и честитке за празнике) 

16. Систематизација градива 

17. Завршни испит 
 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Даи Гуифу Chijihanyukouyu, Beijing Daxue chubanshe 2004 2004  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20 20 

                                                           
 



рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

 практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 28.09.2016 

 


