
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички 

Назив предмета Француски језик Б1

Наставник (за предавања) Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за вежбе) Милошевић Т. Јелена

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; adjectifs et pronoms démonstratifs; conditionnel 
présent; propositions conditionnelles; discours direct et indirect; pronoms relatifs 
simples; subjonctif présent;  adjectifs et pronoms indéfinis; adjectifs numéraux 
cardinaux et ordinaux; participe présent et gérondif

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Главни циљ наставе француског језика као другог страног језика на почетном 
нивоу јесте да оспособи студенте за основне комуникацијске вештине. Нагласак је 
стога на практичном, комуникативном коришћењу језика, на усвајању основних 
језичких структура и лексичког фонда у свакодневном говору.

да студенти усвоје основе говорног језика и речник неопходан за споразумевање 
у оквиру струке;

да развијају језичке способности као што су разумевање усмених и писаних 
излагања;

да се оспособе за самосталну употребу језичких структура, речи и израза  у 
свакодневном говору;

да негују правилан изговор и интонацију.

Садржај предмета

Граничне службе, хотел, ресторан, мењачница, банка, пошта, путничка агенција

Литература

Обавезна: мр Томислав Благојевић: Француски језик у туризму, Завод за 
уџбенике, Београд, 1981.

Допунска: Maria Latifi. L’hôtellerie en français, Didier-Hatier, Paris, 1998

Граматика:др Владо Драшковић: Граматика француског језика за основну школу, 
Завод за уџбенике, Београд, 2000.

4

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
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Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 30

15 + 15

практична настава

колоквијуми

семинари

Вербално-текстуелне методе, хеуристичка метода

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 10 писмени испит 30


