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нема услова
Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за основну комуникацију на шпанском језику у реалним ситуацијама 
уз развијање свих језичких вештина: читање, писање, говор и разумевање једноставних порука. 

утврђивање горе наведених садржаја кроз вежбе из радне свеске, слушање аудио записа, 
гледање видео записа, као и њихово тумачење путем усменог и писаног изражавања.

Упознавање студената са основама шпанског језика, који је поред Шпаније и званични језик 19 земаља Латинске Америке, те и са њиховом специфичном културом. Студенти на овом нивоу треба да стекну основна знања из фонетике и ортографије шпанског језика, савладају основне граматичке категорије, као и да досегну основни ниво комуникативне и интеркултурне компетенције, уз усвајање за то одговарајуће лексике.

Садржај предмета
I    недеља: уводне напомене о шпанском језику и његовој распрострањености у свету, као и 
основне информације о Шпанији и земљама Латинске Америке и Кариба;el abecedario; presente 
de los verbos SER y LLAMARSE, los saludos y las despedidas formales e informales.
II    недеља: competencia fonética y ortográfica; las reglas ortográficas y la acentuación de las 
palabras.
III  недеља: pronombres personales; presente de TENER y pronombres interrogativos; preguntar e 
informar sobre el nombre, el origen, la dirección, etc.; los números.
IV   недеља: las profesiones; verbos regulares en presente (-AR, -ER, -IR).
V    недеља: la familia; describir el físico; los adjetivos posesivos.
VI   недеља: el género, el número, la negación; los artículos definidos e indefinidos.
VII  недеља: el verbo GUSTAR en presente, los adjetivos de carácter; describir el carácter.
VIII    недеља: repaso de los contenidos estudiados; primer parcial
IX    недеља: los alimentos y las medidas; los platos típicos y las costumbres alimenticias en los 
países de habla hispana.
X    недеља: el verbo PARECER en presente; expresar gustos y opiniones.
XI    недеља: verbos en –SE; expresar acciones cotidianas y hablar de frecuencia.
XII    недеља: verbos irregulares en presente (cambios vocálicos E-IE, O-UE, E-I).
XIII    недеља: los horarios; expresar la hora; los meses y las estaciones del año (el hemisferio norte y 
el hemisferio sur).
XIV   недеља: las principales fiestas en el mundo hispano; los demostrativos; los diminutivos.
XV    недеља: repaso de los contenidos estudiados; segundo parcial.
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Међународна економија и финансије

основне академске студије
шпански језик за економисте 1а

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета



Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит

10 усмени испит 10
30+30

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Комуникативна настава и интегрисање свих језичких вештина, интерактивност и активно 
учење/усвајање, рад у пару/групи, континуирана евалуација и аутоевалуација, групни пројекти и 
усмене презентације.

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари


