
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
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Студијски програм: Њемачки језик и књижевност 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ИСТОРИЈА ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

Катедра  Катедра за германистику - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЊЈК 5-5 обавезни V 4 

Наставник/ -ци др Добрила Бегенишић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци Немања Куртовић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 1 0 28 28 0 1,9 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
56 h 

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

Исходи учења 

Циљ предмета је стицање информација о предисторији њемачког језика, о мјесту германског у 
оквиру индоевропске језичке заједнице, о најранијим језичким потврдама за неки германски језик, о 
издавању њемачког из германске језиче заједнице рефлексији индоевропских консонаната и вокала 
у германском, један од циљева наставе овог предмета је и упућивање студената у тумачење 
текстова из најстаријие њемачке језичке епохе- из старовисокоњемачког. 

Условљеност Нема 

Наставне методе Предавања и вјежбе. Колоквијуми и завршни испит. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Indoevropska jezička zajednica: podela i osnovne karakteristike 
2. Analiza Pesme o Hildebrandu 
3. Germanski jezik: podela germanskog u jezičke novine u germanskim jezicima; 
4. Najstariji jezički spomenici na nekom od germanskih jezika 
5. Izdvajanje germanskog iz indoevropske jezičke zajednice 
6. I pomeranje glasova; 
7. Vernerov zakon 
8. II pomeranje glasova 
9. Parcijalni ispit 
10. Indoevropski konsonanti u germanskom 
11. Indoevropske sonantske likvide i nazali u germanskom; 
12. Indoevropski vokalski sistem u germanskom 
13. Periodizacija istorije nemačkog jezika 
14. Etimologija reči „deutsch“ 
15. Podela nemačkog na dijalekte 

Обавезна литература  

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

Wilhelm Schmidt Geschichte der deutschen Sprache, Stuttgart 2007.  

Srdić, S. 
Das Hildebrandslied, Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, Beograd 

2006.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Домаћи рад 10 10% 

Колоквијум 30 30% 

Завршни испит 

Писмени испит 50 50% 

                                                 
 



УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


