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Циљ
предмета

Циљеви наставе руског језика на овом нивоу условљени су захтевима струке за коју се
студенти образују као и чињеницом да се језик А учи са ослонцем на претходном
школовању. Циљ наставе је да студенти усавршавају своје говорне способности пре свега
у смислу комуникације у пословном окружењу као и да стекну основне вештине пословне
коресподенције на страном језику. Настава је превасходно усмерена ка ширењу
вокабулара из области струке, што студентима омогућава да прате изворне писане и
усмене текстове из области туризма, као и да сами на страном језику дискутују о темама из
туризма са којима се сусрећу и на осталим стручним предметима. Настава граматике
подразумева обнављање и допуњавање већ стечених знања, са посебним нагласком на
употреби одређених конструкција у реалним ситуацијама везаним за пословање у туризму.
Важан циљ наставе руског језика је и да мотивише студенте да страни језик
употребљавају као оруђе за стицање нових знања из струке, као и да га користе у сврхе
туристичке промоције своје земље
На крају прве године студенти ће моћи да
• разумеју аутентичне (изворне) усмене и писане текстове и дијалоге из области струке на
теме које су предвиђене садржајем предмета
• дискутују о темама из области туризма које су предвиђене садржајем
• комуницирају у пословном окружењу које је предвиђено садржајем

• пласирају информације из области туризма у краћем писаном или усменом облику
Исход
• примене одређене граматичке конструкције у контекстима везаним за струку како је
предмета предвиђено садржајем
• презентују туристичку дестинацију на руском језику
• успешно положе испит
Садржај предмета

Теоријска
настава

Граматика: презент; футур (прости и сложени облик); глаголска рекција (заниматься,
интересоваться), просторни односи (В/НА – где? и В/НА – куда?); значење намене (для +
ген.); модална значења (надо, нужно, необходимо, нельзя, должен + инф.); узрочнопоследичне реченице (почему?, потому что ...; поэтому); компаратив прилога; конструкција
У меня есть/ У меня нет; правила говорне етикеције.

Базична стручна терминологија и овладавање комуникацијским вештинама везаним за
ситуације и теме: занимања у туризму; делатност туроператора; специјализованост
Практична туристичких агенција; избор и сугестије при склапању туристичких аранжмана; врсте
настава одмора (здравствено-лечилишни туризам, летовалишни/плажни/, пословни /бизнис/ ...);
услови путовања (превозна средства; путно осигурање); отказ аранжмана; долазак у место
(вежбе,
одредишта (дочек на аеродрому, могући проблеми са пртљагом; делатност пратиоца
ДОН,
групе); хотелски смештај (попуњавање формулара и анкета); пријем и регистрација
студијски
индивидуалних гостију; информације о смештајним јединицама (апартман, студио,
истраживахотелска соба) и њиховој опремљености, положају, оријентисаности и сл.; решавање
чки рад)
проблема у вези са смештајем (измена резервисаних услуга, доплате на лицу места;
начини плаћања); притужбе у погледу хотелске собе и њене опремљењности и
удовољавање захтевима госта (утврђивање разлога за незадовољство; охрабривање
гостију, разрешење конфликтне ситуације); презентација туристичке дестинације.
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Предавања
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ДОН

Вежбе

Студијски
истражива
чки рад
Остали часови

1
Настава се изводи на предавањима и вежбама. На предавањима се користи
директан метод, док се на вежбама користи комуникативан приступ (рад у
малим групама, рад у паровима).

Методе извођења
наставе

На предавањима се презентује вокабулар из струке као и граматичке области
сагледане у контексту текстова или дијалога у којима се јављају у конкретној
области туризма. Студенти анализирају изворне текстове из области струке и
тиме такође проширују своја професионална знања. Такође, предавања су
допуњена визуелном методом- Power point презентацијама и фотографијама
које илуструју одговарајући вокабулар као и видео клиповима- кратким
филмовима који се баве одговарајућим темама из струке и у којима се јавља
релевантан вокабулар. Поред текстова из обавезне литературе користе се и
додатни материјали са интернета, из брошура или других савремених
публикација. На вежбама се развијају вештине слушања, читања, говора и
писања.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току
предавања

поена

Завршни испит

поена

10

писмени испит
усмени испит

20
40

практична настава
колоквијуми

20

семинари
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