
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе

извођења

наставе

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Вербално-текстуелне методе, хеуристичка метода

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

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

Допунска: др Ивана Батушић: Француско пословно дописивање, Школска књига, Загреб, 1975

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

5
Речници:Ранка Е. Марковић: Француско-српски речник, Народна књига,Београд, 1999.

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

Литература

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Практично, комуникативно коришћење језика у говору.

Савладавање ортографских правила у границама усвојених језичких структура што треба да 
допринесе коректном писменом изражавању и успостављању основне комуникације у 
писаној форми.

Стицање способности за служење речником и другом приручном литературом у циљу 
употпуњавања стечених знања и припреме за самостални рад.

Усвајање одређеног вокабулара и структура на фонолошком, морфолошком и синтаксичком 
нивоу, коришћење стране литературе за израду семинарских радова, како из француског 
језика тако и из других предмета

Садржај предмета

Србија; Француска; пословна коресподенција

Питања у вези са Србијом; израда итинерера манастирске туре; план разгледања Београда; 
излет до Ђердапа и на Опленац; Лувр и његова ремек дела; план разгледања Париза; 
Версај; тражење резервације дописом, телефоном, телеграмом и факсом; потврђивање, 
одбијање, измена и сторнирање резервације; писање понуде са ценама и условима; 
одобравање попуста, провизије и гратиса; извињење због грешке у рачуну; subjonctif présent 
et passé

Назив предмета Француски језик Б3

Наставник (за предавања) Милошевић Т. Јелена

Наставник/сарадник (за вежбе) Милошевић Т. Јелена

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички 



поена Завршни испит поена

усмени испит 30

15+15

практична настава

колоквијуми

семинари

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 10 писмени испит 30


