
 

Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијскипрограм Струковне студије права 

Изборноподручје (модул)   

Врста и ниво студија  

Називпредмета Немачки језик 

Број ЕСПБ 9 Статуспредмета 
(обавезни/изборни) 

Изборни предмет 
 

Услов Минимално  А1.1 ниво језичких компетенција (почетно знање стечено у школи или на курсу 
језика) 

Циљ 
предмета 

Стицање општихјезичких знања и компетенција на нивоу А2:  развој рецептивних и продуктивних 
језичких вештина, проширивање вокабулара, усвајање стручне лексике из области правна, 
упознавање са различитим врстама и структуром правних текстова, превођење стручних 
текстова. 

Исход 
предмета 

По успешном завршетку курса студент поседује језичка знања и вештине на нивоу А2 (рецептивне 
и продуктивне): неопходне за савладавање релевантне комуникативне ситуације, разуме 
информације из писаних или усмених текстова примењујући стратегије и технике разумевања, 
као и да користи вокабулар правне струке (основна правна терминологија, превод стручних 

текстова). 
Садржајпредмета 
Теоријска  
и практична 
настава 
 
(предавања 
Ивежбе) 

Предавања: 
Општи језик: Личност и изглед; Школа, образовање, посао; Забава и телевизија; Индустрија, посао и 
привреда; Породица и лични односи. 
Језик струке:Структура немачког права,Подела приватног права, Облигационо право, Породично право, 
Наследно право, Судска одлука или анализа случаја  
Вежбе: 
Граматика (везана за текст): Чланови и чланске речи, Заменице, Грађење речи/сложенице, Инфинитив, 
Партицип II, Проширени атрибути,  Поименичени партиципи и придеви, Предлози (са дативом, 
акузативом, генитивом), Компарација  и деклинација придева, Сложени глаголи (раздвојни и нераздвојни 
префикси), Модални глаголи, Неправилни глаголи, Прошла времена (претерит, перфект), Пасив 
(рецептивно), Функција конектора и ред речи у реченици, Сложене независне реченице, Сложене зависне 
реченице (Узрочне, Односне, Последичне, Погодбене). 
Вештине:Увежбавање стратегија читања и слушања(аутентични текстови), подучавање стратегијама 
говора, технике превођења, технике учења:  савети и задаци за самостално учење и рад. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Литература : 

1 Основна:Општи језик: Уџбеник Themenaktuell А2, Језик струке:Reader (изабрани дидактички припремљени 
стручни текстови/ актуелни функционални текстови) 

2 Додатна: Reinmamm, Monika: Grundstufengrammatik für Deutsch als Fremdsprache: Erklärungen und Übungen. 
Ismanning, Max Hueber Verlag, 1997 или граматика по избору; двојезични речник по избору 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијскиистраживачкирад Осталичасови 

3 0  -  -  Консултације 

Методеизво-
ђењанаставе 

Комуникативна дидактика (развијање разумевања и репродуктивно-продуктивних вештина, 
активирање студената, смањена улога наставника, варирање облика рада, индивидуални-групни) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитнеобавезе поена Завршнииспит поена 

Похађањенаставе 5 писменииспит - 

Колоквијум  45 усменииспит 50 

Укупно:  50  50 

 


