
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов
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1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1

Методе

извођења

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички 

Стицање знања из језика, рецептивно и продуктивно, у оквиру основних језичких структура и 
лексичког фонда у свакодневном говору. Усвајање одређеног вокабулара и структура у 

комуникацијском контексту. Савладавање ортографских правила што ће допринети коректном 

писменом изражавању. Стицање способности за коришћење речника и приручника. 

Оспособљавање за разговор о темама у оквиру обрађеног градива и у корелацији са осталим 

стручним предметима. 

Назив предмета Француски језик А1

Наставник (за предавања) Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за вежбе) Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за споразумевање на француском језику у говору и писању са 
људима из франкофонских земаља што доприноси повезивању народа и неговању 

толерантних односа; овладавање стручним терминима

Садржај предмета

Србија и њени споменици; Црна Гора и њени споменици; Хотели и ресторани; Путничке 
агенције.

Pronoms personnels atones et toniques; présent,   impératif, futur simple et proche; forme 
négative des verbes; adjectifs et pronoms interrogatifs; interrogation totale et partielle; féminin 
et pluriel des adjectifs qualificatifs; comparaison des adjectifs et des adverbes; articles; 
adjectifs et pronoms possessifs; passé composé et passé récent; accord du participe passé; 
imparfait : si + imparfait ? = suggestion; différence entre l’imparfait et le passé composé; plus-
que-parfait et passé simple; adjectifs et pronoms démonstratifs; conditionnel présent et passé; 
propositions conditionnelles; discours direct et indirect; concordance des temps; pronoms 
relatifs simples et composés; subjonctif présent et passé; pronoms adverbiaux; voix active et 
passive; adjectifs et pronoms indéfinis; adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux; infinitif 
présent et passé; participe présent et gérondif; c’est …qui; c’est…que, ne…que; sастављање 
итинерера манастирске туре; sастављање дијалога на рецепцији и у ресторану.
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Речници:Ранка Е. Марковић: Француско-српски речник, Народна књига,Београд, 1999.

Слободан Јовановић:  Српско-француски речник, Просвета,Београд, 1999.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године



наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 30

15 + 15

Вербално-текстуелне методе, хеуристичка метода

практична настава

колоквијуми

семинари

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 10 писмени испит 30


