
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Енглески језик и књижевност 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета КИНЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за синологију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-4-12/5 изборни IV 4 

Наставник/ -ци Youxi Yue 

Сарадник/ - ци  

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 21 21 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
72h семестрално 

Исходи учења 
Студенти се упознају са основама кинеског језика, фонетиком и фонологијом, те основним 
принципима конверзације у кинеском језику. 

Условљеност Положен кинески језик 1 

Наставне методе Вербално-текстуална метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Упознавање са Кином, кратки преглед историјеи културе, економско – политичких и социјалних 
прилика у земљи 
Упознавање са Кином, кратки преглед историје, културе, економско – политичких и социјалних 
прилика у земљи 

Описивање појмова и именица; придјеви, кориштење的 де 

Просторни однос међу стварима 
Кинески карактери ; упознавање и основе, вјежба конверзације – у супермаркету 
Кинески карактери; правила, потези, радикали, вјежба конверзације - спорт 
Кинески карактери; основни карактери, вјежба конверзације - новац  
Кинески карактери; основни карактери, вјежба конверзације - путовање 
Вјежбе конверзације и слушања, сажетак наученог 
Кинески карактери, вјежба конверзације – кинески празници 
Кинески карактери, вјежба конверзације - ресторан 
Кинески карактери, вјежба конверзације - аеродром 
Сажети избор најљепше кинеске поезије из различитих историјских периода 
Завршни испит 

Обавезна литература  

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

Hanyu Rumen Sinolinguachubanshe 2003  

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  

 позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10  

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20  

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

                                                           
 



завршни испит (усмени/ писмени) 60  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 2016. 

 


