
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Српски језик и књижевност 

 I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета РУСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за русистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СЈ4-7/4 изборни IV 2 

Наставник/ -ци Весна Мићић, асистент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

0 2 0 0 42 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 
72h семестрално 

Исходи учења 
Проширивање и продубљивање постојећих знања студената и стицање нових сазнања из области 
руског језика као и овладавање законитостима руског језика на свим језичким нивоима. 

Условљеност Положен Руски језик 1 

Наставне методе когнитивно-компаративни, демонстративни, структурални, граматичко-преводни, аудио-лингвални 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. В магазине; генитив множине именица; слагање именица са бројевима;  
2. Письмо из Югославии; употреба питања где и куда уз неке глаголе; употреба приједлога в 

и на са локативом и акузативом; деклинација именица на -ия 
3. Письмо в Ленинград; промјена личних замјеница  я, ты, себя; глаголи III групе; употреба 

инфинитива; 
4. Встреча на вокзале; императив; глаголи VI групе;  
5. Расспросы о друзьях: промјена замјеница он, она, оно; изрази „Как вас зовут? Сколько 

вам лет?“ 
6. В гостинице; промјена замјеница мы, вы; изрази „ У меня есть; У меня нет“ 
7. В ресторане ; промјена замјенице они; 
8. В магазинах; Деклинација именица у множини; глаголи IV групе; 
9. Вера заболела; безличне реченице; означавање времена радње; 
10. Почта, телеграф; безличне реченице;  
11. В театре;  промјена придјева и присвојних замјеница мушког и средњег рода; образац 

промјене презимена на  -ов и –ин; 
12. Третьяковская галерея; промјена придјева и присвојних замјеница женског 

рода;означавање времена радње; 
13. На Красной площади; III деклинација; деклинација именица на –мя; 
14. На стадионе; компаратив; суперлатив; 
15.  Завршни испит 

Обавезна литература  

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

Пирогова, Л. И. 
Преображенская, М. Р. 

Уџбеник руског језика   

Маројевић, Р. Граматика руског језика 1987.  

Допунска литература 

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

    

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 
 



оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

домаћи задаци 5 5 

Завршни испит 

завршни испит (писмени/ усмени) 50+40 90 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 2016. 

 


