Пун назив предмета
Катедра

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Кинески и енглески језик и
књижевности
I циклус студија
III година студија
САВРЕМЕНИ КИНЕСКИ ЈЕЗИК 6
Катедра за синологију- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

Семестар

ECTS

КЕ-6-7
Наставник/ -ци
др Јуе Јоуси
Сарадник/ - ци

обавезни

VI

8

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)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
120h
168h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
288h семестрално
Овладати појмовима из: идеограматике, (правила конструкције и писања кинеских карактера),
Исходи учења
лексике (структуре и функције ријечи), и граматике (систем и правила језичких конструкција,
теоријска истраживања тих правила) кинеског језика.
Условљеност
Савремени кинески језик 5
Наставне методе Предавања, вјежбања, дискусије. Учење и израда домаћих и семинарских задатака. Консултације.
1
Припремна недеља.
2
各自、如今、不知、便、亲自、真是、朝、竟然; ……就……;
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

3
谢天谢地、勉强、原来、总而言之、因此/因而、并、只好、然而、不禁; 由
于……，所以/因此/因而……;
4
个、直、没法、由此、倒、大体、大多、跟……有关、居然; 不……不行 A/V/+得+
不得了;
5
所、到处、仅仅、于、甚至、有时、各种各样、多得多; 一+V，……;.
6
基于、以及、毕竟、将、估计、大约、以、还是……好; 因……而；之所以……是
因为……;
7
曾经、好（V）、满、十分、成、再也没/不、以上、至少;哪……怕，也/都……；
再……也……;
8
I парцијални испит
9
对于、好、必定、时刻、立即、当、如何、开来;只……不……；V+起来;
10
如此、好在、本、再三、颇、说道、东……西……、往往;非不；V+定（结果补
语）; 11 亲手、偶然、要不是、而、依旧、似乎、一晃、往常;宁可……也不……;
12
Понављање и вјежбе
13
躲、格外、决不、忽然、正、起先、飞来飞去、一时;一会儿……一会儿……;
14
……就……; 由于……，所以/因此/因而……; 不……不行 A/V/+得+不得了; 一+V，……;
因……而；之所以……是因为……; 哪……怕，也/都……；再……也……;只……不……；V+起
来; 非不；V+定（结果补语）; 宁可……也不……; 一会儿……一会儿……;
15
Ревизија градива.
16
Припрема испита.
17
Завршни испит

Аутор/ и
刘珣

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
新实用汉语课本主编：北京语言大学出版社

Година
2002

Странице (од-до)

2．外国人实用汉语语法主编：程美珍北京语
言大学出版社

李德津

Допунска литература
Назив публикације, издавач

Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

2006

Година

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
28.09.2016

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
20

10
20

20

20

50
100

50
100 %

