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Број ЕСПБ
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Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Услов
Циљ
предмета

Виши степен развоја комуницирања на руском језику (Б2), уз даље неговање разумевања прочитаног
текста и говорног излагања у области туризма и свакодневне интерперсоналне комуникације. Велика
пажња се поклања говорној етикецији.

Исход
предмета

До краја прве године студенти ће:
• Моћи да разумеју једноставан изворни писани или говорни материјал на руском језику.
• Моћи да одговоре на постављена питања и да постављају питања везана за догађаје из свакодневног
живота и рада
• Моћи да у краћем излагању изложе своја мишљења, ставове и осећања.
• Научити како да на руском језику пласирају основне информације из области туризма.
• Научити основне фразе неопходне за комуникацију телефоном на руском језику.
• Развити равномерно основне способности читања, слушања, говора и писања.

Садржај предмета
Теоријска

настава

Граматика: Речи са деклинацијом: правило за одређивање рода; именице, личне заменице, придеви,
редни бројеви, показне и присвојне заменице. Императив. Синтакса: правило о граматичком слагању
именица и бројева. Говорна етикеција (обраћање са /за/молбом; извињење и одговор на извињење;
захваљивање и одговор на захваљивање; изражавање сагласности и неслагања; изражавање
жаљења).

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Студенти ће савладати комуникацијске вештине везане за ситуације и теме: рад туристичке агенције,
индустрија слободног времена (одмор и разонода, туристичка анимација; информације о културнозабавним програма и другим догађајима; активности туриста у слободно време, савети како провести
слободно време, припрема туриста за одлазак на екскурзију; оглашавање путовања на излет/екскурзију;
помоћ туристима приликом шопинга; пратилац туриста приликом одласка у продавницу сувенира;
барови, ресторани и казина; помоћ у избору јела; пријем поруџбине; разговор о јелима и напицима;
наплата рачуна (напојница, начин плаћања). Обрађиваће се и разговорне теме: У продавници
прехрамбене робе; У робној кући; У пошти; Телефонски разговор.
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Стандардни руско-српски и српско-руски речник (по избору)
3
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски
истраживачки рад
ДОН
Предавања
Вежбе
Остали часови
1
1

Методе
извођења
наставе

Настава се изводи на предавањима и вежбама. Користи се комуникативан приступ, са
циљем да се студенти што више изложе изворном језику и подстакну да активно говоре. На
часу се користи дијалог, рад у паровима и мањим групама. Студенти се усмеравају и на то
да на интернету пронађу неке од основних информација везаних за струку на руском језику,
да их језички анализирају и интерпретирају

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

10

