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Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 

РУМУНСКИ ЈЕЗИК ПО ИЗБОРУ 
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Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Румунски језик – почетни курс А1.1. 
Наставник/сарадник:  
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: - уписан један од студијских програма на Филозофском факултету 
Циљ предмета 
разумевање и употреба румунског језика у свакодневним приликама ради 
задовољења егзистенцијалних потреба; представити себе и друге, дати о себи и
другима основне податке (порекло, адресу, телефон,...) тражити сличне податке и
информације (ориентација у простору, итд...).  
Студент треба да стекне неопходно знање да може правилно читати и писати.
Исход предмета:
Студент је оспособљен да користи стечена знања наведена у циљевима предмета,
односно да научи правилно да чита и пише на румунском језику, да да основне 
податке о себи и другима.
Садржај предмета:
Абецеда: (фонеми, графеми). Акценат. Вокали, консонанти, полувокали. Дифтонзи 
и трифтонзи. Ортографске и ортоепске вежбе. Врсте речи. Род и број именица и
придева. Члан: неодређени (ун, о, ниşте); одређени члан (л, ул, а, и, ле). Заменице:
личне (наглашене, ненаглашене), повратне; присвојне, неодређене. Бројеви:
основни и редни. Глаголи: помоћни глаголи: а фи, а авеа; 4 коњугације. Времена:
презент, прошло време Предлози: прости и сложени. Прилози: за место, време и
начин. Везници. Оспособљавање студената за коректан изговор речи и реченица;
усмено и писмено разумевање кратких текстова 
Вежбе систематизације, примене и утврђивања градива из оквирног програма 
(писмено и усмено)
Литература 
- Albu, Mihaela; Bunget, Ileana (1996). Limba română-Limbă străină.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Brâncuş, Grigore; Ionescu, Adriana; Saramandu, Manela (1996).

Limba română. Bucureşti: Editura Universităţi Bucureşti
- Cazacu, Cazacu şi un grup de autori (1978). Cours de langue roumaine.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Popescu, Ştefania; (1995). Gramatică practică a Limbii Române, cu o culegere de

exerciţii, Ediţia a V-a revăzută. Bucureşti: Editura Orizonturi
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Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Румунски језик – почетни курс А1.2. 
Наставник/сарадник:  
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: - положен Румунски језик по избору А1.1. 
Циљ предмета 
Разумевање и употреба фреквентних реченица у разним приликама (у јавном и
приватном животу). Комуницирање у простим и рутинским ситуацијама. Писање
кратких и једноставних текстова у циљу комуникације, интеракције и описивања.

Исход предмета:
Студент је оспособљен да користи стечена знања наведена у циљевима предмета,
да комуницира на румунском језику до одређеног нивоа, да разуме једноставније 
текстове и да уме да их преведе.

Садржај предмета:
Падежи. Деклинације именица са неодређеним и са одређеним чланом. Глаголи:
имперфекат и аорист: упоредна примена. Императив. Футур. Коњунктив.
Кондиционал. Глаголски начин. Односне заменице. Врсте придева. Компаратив и
суперлатив придева и прилога. Ред речи у реченици. Узвици. Увежбавање изговора 
речи и реченица; усмено и писмено изражавање на румунском језику уз 
коришћење једноставних текстова који се односе на савремени живот (становање,
одевање, школство, слободно време, спорт). Обострани превод кратких текстова.
Вежбе систематизације, примене и утврђивања градива из оквирног програма 
(писмено и усмено)

Литература 
- Albu, Mihaela; Bunget, Ileana (1996). Limba română-Limbă străină.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Brâncuş, Grigore; Ionescu, Adriana; Saramandu, Manela (1996).

Limba română. Bucureşti: Editura Universităţi Bucureşti
- Cazacu, Cazacu cu grup de autori (1978). Cours de langue roumaine.

Bucurešt: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Popescu, Ştefania; (1995). Gramatică practică a Limbii Române, cu o culegere de

exerciţii, Ediţia a V-a revăzută. Bucureşti: Editura Orizonturi
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Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Румунски језик – нижи курс А2.1. 
Наставник/сарадник:  
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: - положен Румунски језик А1.2. 
Циљ предмета 
Разумевање кључних тачака презентација уобичајених, општих тема. Добро
сналажење у разним ситуацијама (путовање по Румунији и сл.). Израда 
једноставних текстова за исказивање искустава и догађаја.
Упознавање студената са основним појмовима из лексикологије.

Исход предмета:
Студент је оспособљен да користи стечена знања наведена у циљевима предмета,
да комуницира на румунском језику до одређеног нивоа, да разуме једноставније 
текстове и да уме да их преведе и да примени научено градиво из морфологије.

Садржај предмета:
Прошла времена индикатива: перфект; футур други. Кондиционал други:
временска и начинска употреба. Увод у слагање времена. Безлични глаголи.
Морфолошке неправилности код именица и придева. Синоними, омоними,
антоними, пароними. Творба речи. Богаћење румунског савременог речника 
интерним средствима. Суфикси, префикси и сложенице. Просте реченице. Слагање 
субјекта и предиката.Разумевање говорног и писаног румунског језика уз правилно 
усмено и писмено изражавање на румунском језику. Теме из румунске културе 
треба да обраде опште појаве из прошлог и садашњег времена (школство,
светковине, путовања, слободно време, прехрамбене навике). 
Вежбе обостраног превода.
Вежбе систематизације, примене и утврђивања градива из оквирног програма 
(писмено и усмено)
Литература 
- Albu, Mihaela; Bunget, Ileana (1996). Limba română-Limbă străină.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Brâncuş, Grigore; Ionescu, Adriana; Saramandu, Manela (1996).

Limba română. Bucureşti: Editura Universităţi Bucureşti
- Cazacu, Cazacu cu grup de autori (1978). Cours de langue roumaine.

Bucurešt: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Popescu, Ştefania; (1995). Gramatică practică a Limbii Române, cu o culegere de

exerciţii, Ediţia a V-a revăzută. Bucureşti: Editura Orizonturi
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Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Румунски језик – нижи курс А2.2. 
Наставник/сарадник: Родика Урсулеску Миличић, лектор 
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: - положен Румунски језик А2.1. 
Циљ предмета 
Разумевање главне мисли из комплексних текстова на темама било конкретним,
било апстрактим. Комуницирање у сложенијим ситуацијама са румунским 
говорницима. Писмено изражавање на основу шире лепезе тема. Учење основних 
појмова из синтаксе.
Исход предмета:
Студент је оспособљен да користи стечена знања наведена у циљевима предмета,
да комуницира на румунском језику у сложенијим ситуацијама, да се усмено и
писмено изражава о различитим темама из живота, да примени научено градиво из 
морфологије и синтаксе.
Садржај предмета:
Герундив, партицип, супин: употреба. Плусквамперфекат. Директни објекат.
Индиректни објекат. Прилошке одредбе. Синтакса сложене реченице: општи 
појмови. Типови сложених реченица.
Разумевање говорног и писаног румунског језика ради усменог и писменог 
презентирања изабране теме на румунском језику, једноставно и кохерентно. Теме 
за конверзацију су усредсређене на социјалне појаве (професије, позориште, филм,
телевизију).       
Вежбе обостраног превода.
Вежбе систематизације, примене и утврђивања градива из оквирног програма 
(писмено и усмено)
Литература 
- Albu, Mihaela; Bunget, Ileana (1996). Limba română-Limbă străină.

Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Brâncuş, Grigore; Ionescu, Adriana; Saramandu, Manela (1996).

Limba română. Bucureşti: Editura Universităţi Bucureşti
- Cazacu, Cazacu cu grup de autori (1978). Cours de langue roumaine.

Bucurešt: Editura Didactică şi Pedagogică.
- Popescu, Ştefania; (1995). Gramatică practică a Limbii Române, cu o culegere de

exerciţii, Ediţia a V-a revăzută. Bucureşti: Editura Orizonturi


