Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Економија и туризам

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Заједнички

Назив предмета

Француски језик А3

Наставник (за предавања)

Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за вежбе)

Милошевић Т. Јелена

Основне струковне студије

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

6

Статус предмета (обавезни/изборни)

изборни

Услов
Циљ
предмета

Оспособљеност за расправу о озбиљним темама у свим секторима туристичке привреде

Исход
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
презентују музеје, галерије и остале културно историјске споменике на француском
језикуПримене одређене граматичке конструкције у контекстима везаним за струку како је
предвиђено садржајем

Садржај предмета

Теоријска
настава

Захтеви туристичких занимања; радна места у туризму; запошљавање и значај учења
страних језика; економска функција слободног времена; класификација хотела; врсте
угоститељских објеката; конгресни туризам; здравствени туризам; туризам трећег доба;
сеоски туризам; реклама; предности кредитне картице, уређење простора; заштита
животне средине; информатика

Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Састављање проспеката хотела; услови за развој конгресног туризма; приказ бања
Србије; састављање итинерера; намерне, узрочне, последичне и допусне реченице
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе ДОН
Остали часови
4
Методе

2

извођења
наставе

Вербално-текстуелне методе, хеуристичка метода

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

поена
10

практична настава
колоквијуми
семинари

15 + 15

Завршни испит
писмени испит
усмени испит

поена
30
30

