
6 Статус предмета (обавезни/изборни)изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН

Студијски 

истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички 

Да се студенти оспособе за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама и 
историјским споменицима;

Назив предмета Француски језик Б2

Наставник (за предавања) Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за вежбе) Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Даље разијање све четири језичке вештине: говора, разумевања, читања и писања. Настава 
треба да буде усмерена ка комуникативним вештинама и на језик потребан за ефикасно 
пословање у свим секторима туристичке привреде. Посебну пажњу треба посветити 
неговању пословне етикеције како у говорној тако и у писаној комуникацији.

4

Речници:

Ранка Е. Марковић: Француско-српски речник, Народна књига,Београд, 1999.

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

да стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа француског говорног подручја;

да се оспособљавају за даље образовање и самообразовање у области језика и струке 
коришћењем речника, лексикона и друге литературе.

Садржај предмета

Ваздушни, железнички, поморски и друмски саобраћај; радио; телевизија; музеји; позоришта; 
биоскопи, музика; спортови; куповина сувенира; конгреси

Приказ дневних новина; телевизијски програм; коментарисање позоришне представе и 
филма; опис зимског центра; састављање програма за пратиоце на конгресу; différence entre 
l'imparfait et le passé composé; plus-que-parfait; conditionnel passé; propositions conditionnelles 
(suite); discours direct et indirect avec concordance des temps; pronoms relatifs composés; voix 
active et passive; infinitif présent et passé

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

3

Граматика:

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године



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


