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Руски језик један је од шест свјетских 
језика  којим говори око 300 милиона 
људи.
Године 1999. руски језик проглашен је 
четвртим најутјецајнијим језиком на 
свијету.
Руски језик један је од службених 
језика Уједињених Народа.
На руском језику написана су највећа 
дјела свјетске књижевности: Злочин и 
казна (Достојевски) и Ана Карењина 
(Толстој).
На руском језику је написана (и пише 
се!) најбоља и најсувременија научна 
литература.
С руским језиком могуће је посре-
довати у економским, управним и 
културним институцијама те радити у 
туризму, медијима и издаваштву.
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ЗАШТО УЧИТИ РУСКИ ЈЕЗИК?



РУСКИ
ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

За упис на студиј није потребно предзнање 
језика као ни познавање руске варијанте 
ћириличног писма.

Студиј је конципиран као једнопредметни и 
двопредметни, трогодишњи и петогодишњи 
студиј који обухваћа стицање знања из 
руског језика, руске књижевности, културе и 
цивилизације те осталих теоријских сазнања 
из науке о језику и књижевности.

Важан сегмент студија представља и 
стицање знања и способности из превођења 
са матерњег језика на руски језик и обратно.

За више информација:
dzenana.hajdarpasic@ff.unsa.ba
jelena.grebenar@ff.unsa.ba 



ЛЕКТОРАТ
СЛОВЕНАЧКОГ ЈЕЗИКА

Словеначки језик 1 – изборни предмет на 
Одсјеку за славенске језике и књижевности; 
2П, 2С, 4 ECTS; 1. семестар II циклуса студија.

Словеначки језик 1 и 2 – изборни предмет на 
Вањској листи Факултета; 2П, 2С, 4 ECTS; 
зимски и љетни семестар II циклуса студија. 
Студенти се пријављују преко Студентске 
службе Факултета.

Словеначки језик 1 за студенте УНСА –  
факултативни предмет; 2П, 2С. Одвија се 
током читаве академске године, а студенти 
ће након испуњених свих увјета и критерија 
добити увјерење које издаје ФФ УНСА. 
Студенти се пријављују директно водитељу 
предмета, лектору за словеначки језик, мр. 
Павелу Оцепеку.

За више информација:
ocepek.pavel@gmail.com

Словеначки језик на Одсјеку за славенске језике и 
књижевности у Сарајеву је финансиран од стране 

Центра за словеначки као други и страни језик 
(Универзитет у Љубљани). 



ЛЕКТОРАТ
ЧЕШКОГ ЈЕЗИКА

Чешки језик и култура 1 – изборни предмет 
на Одсјеку за славенске језике и књи-
жевности (3. семестар I циклуса студија) и на 
Вањској листи Факултета (зимски семестар); 
4 часа седмично.

Чешки језик и култура 2 – изборни предмет 
на Одсјеку за славенске језике и књи-
жевности (4. семестар I циклуса студија) и на 
Вањској листи Факултета (љетни семестар); 4 
часа седмично.

Настава је бесплатно отворена и за студенте 
изван Филозофског факултета као и за све 
заинтересиране за учење чешког језика.

За више информација:
jana.k.skoumalova@gmail.com
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