
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Кинески и енглески језик и 
књижевности 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНИ КИНЕСКИ ЈЕЗИК 4 

Катедра  Катедра за синологију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-4-7 обавезни IV 8 

Наставник/ -ци др Цуи Циуџонг 

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 
Овладати елементарним појмовима из: фонетике (транскрипција пинјин, правила изговора, тонска 
скала), идеограматике, (правила конструкције и писања кинеских карактера), лексике 

Условљеност Савремени кинески језик 3 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Прилози „генг“ и „зу“и, растаљјиве ријечи, реценице са речцом „ба“, реценице са „ји 
биан...ји биан“ 
2 Поређење са „јоу/меи јоу“, допуна за резултат 
3 Егзистенцијалне реченице, удвајање придјева, употреба структуралне помоћне рјечце „ди“ 
4 Егзистенцијалне реченице, рјечца „ле“, допуне, реченице са „јоу...јоу“ 
5 Бројеви изнад 10 000, реченице са „зхи јао...ђиу“ 
6 Структуралне помоћне рјечце „де“, прилози „ђиу, јаи“, рјечца „ба“ 
7 Допуна за могућност, прилози „ђи, јоу“, употреба „чу, лаи“, удвајање именица, глагола, 
класификатора 
8 I парцијални испит 
9 Реченице са „лиен/је доу“, употреба два „џ“, реченице без субјекта 
10 „Је... доу“, „ је... меи“, „ јиу ш... је“, бројеви 
11 Допуна за могућност, реченице са „ји...ђиу“, чу л...и ваи,хаи/доу/је 
12 Употреба „сиа ћу“, „ је... је“ ;поређење 
13 Иражавање степшена, замјеница „лиа“, употреба „шуо дао+ NP/VP/S-PP“ 
14 Анализа различитих врста реченица 
15 Ревизија градива. 
16 Припрема испита. 
17 Завршни испит 

Обавезна литература  

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

 Xinshiyonghanyukeben, Beijingyuyandaxuechubanshe 2006  

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 

 


