
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Кинески и енглески језик и 

књижевности 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета САВРЕМЕНИ КИНЕСКИ ЈЕЗИК 8 

Катедра  Катедра за синологију- Филозофски факултет Пале  

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-8-8 обавезни VIII 8 

Наставник/ -ци др Јуе Јоуси 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 

(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 

сатима семестрално) 

Коефицијент 

студентског 

оптерећења So
1 

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 појмовима из: идеограматике, (правила конструкције и писања кинеских 

карактера), лексике (структуре и функције ријечи), и граматике (систем и правила 

језичких конструкција, теоријска истраживања тих правила) 

Условљеност Савремени кинески језик 7 

Наставне 

методе 

Предавања, вјежбања, дискусије. Учење и израда домаћих и семинарских задатака. 

Консултације. 

                                                             
 
 



Садржај 

предмета по 

седмицама 

1  Уводни час, разговор, понављање градива из ранијих семестара 

2  Обрада текстова уз разговоре и фокус на сљедећим граматичким тачкама 必然， 不

仅。。。而且， 为。。。而 

3  以 A为 B， 随着， 一度，曾，其中 

4  不得，不无， 与其。。。不如。。。 

5  每每， 不得， 至今，特殊句子结构》 

6 .。。，从而。。， 在于，眼前 

7 Колоквијум 

8 即便。。。也。。。， 一丝一毫 

9 V+中+O， 由不得，至多，好比 

10 正如，并非，一连， 至此 

11 Час комуникације: разговори о претходним лекцијама, тимски рад, вјежба есеја 

12 Час писања, есеј на кинеском језику 

13 过得去， 凡是，不得不，宁。。。不。。。 

14 大多， 大体，不时， 巴不得，佳诺。。。就 

15. Граматичке вјежбе, појашњења и практична вјежба 

16. Припрема за испит 

17. Испит  

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годин

а 
Странице (од-до) 

Liu Xun 

New Practical Chinese Reader(textbook)  6, 

Beijing Language and Culture University Press, 

2002. 

2002  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годин

а 
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)   

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере 28.09.2016 

 


