
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ, ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА ББ

Акредитација студијског програма
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Шпански језик и хиспанске књижевности

Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

65065 Језик, култура и интеркултуралност
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 3

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Оспособљавање студената за критичко преиспитивање односа језика и културе, као и развој интеркултуралне комуникативне
компетенције студената.

Општи исходи - Оспособљеност студената за критичко и толерантно посматрање и тумачење појава у различитим културама.
Специфични исходи -  Кроз  анализу  културне условљености различитих  феномена из  свакодневног  живота,  студенти су
оспособљени да  разумеју  и  да  раде  на  развоју  својих  теоријских  и  практичних  знања о  вези  језика  и  културе,  као  и  да
прилагођавају своје вербално понашање различитим контекстима језичке употребе. Студенти су оспособљени да развијају
властиту интеркултуралну компетенцију и стратегије за успешну интеркултуралну комуникацију.

Анализа језичког развоја као друштвено-културног процеса. Упознавање студената са процесима учења и усвајања првог, другог
и страног језика и разматрање околности које условљавају сваки од ових процеса. Појам интеркултуралности и интеркултуралне
комуникативне компетенције.

Анализа  појмова  и  појава  који  су  уведени  на  часовима теоријске  наставе,  развијање критичког  апарата  студената  кроз
интерактивне  вежбе,  непосредан  рад  на  развоју  интеркултуралне  компетенције.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Интерактивна настава. Индивидуални рад, рад у пару, рад у групи. Израда индивидуалних и групних пројеката.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Колоквијум 20.00Да
Семинарски рад 30.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

65104 Интегрисане вештине шпанског језика 21, Да Да

Јовановић С. АнаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

1 1 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 76


