Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Eкoномија и туризам

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Заједнички

Назив предмета

Руски језик Б3

Наставник (за предавања)

Радосављевић М. Наталија

Наставник/сарадник (за вежбе)

Радосављевић М. Наталија

Основне струковне студије

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
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Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Исход

Даље се развијају комуникативне компетенције кроз дијалошки и монолошки говор, писање, читање
и слушање у свим сегментима туристичког пословања. Продубљивање вештина говорне етикеције.
До краја прве године студенти ће:

предмета

• Моћи да разумеју једноставан изворни писани или говорни материјал на руском језику.

предмета

• 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: Кондиционал. Придев ну́жен (-а́,-о,-ы́) у склопу именског предиката. Глаголи кретања
(правило за употребу); Конструкција У меня есть/ У меня нет; Безличне реченице са речима можно,
надо, необходимо, следует, придется. Творба речи: именице са значењем лица од назива држава
типа Франция – француз и сл.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Студенти ће савладати комуникацијске вештине везане за ситуације и теме: рад туристичке
агенције; туристичка анимација; спорт и активни одмор; позив на спортску манифестацију; аквапарк
и друге атракције на води; медицинска помоћ у летовалишту; притужбе туриста у вези са здрављем;
савети у случају хитне медицинске помоћи; лекови, апотека и полиса осигурања; разговор госта са
лекаром; одјављивање из хотела; одлазак и испраћај туриста; аеродром и решавање проблема у
вези са одласком гостију; мишљење/анкетирање туриста о проведеном годишњем одмору; испраћај
туриста на аеродром. Као и опште теме: Одлазак лекару, Спорт или идеална породица, У
позоришту, Летњи годишњи одмор, Превозна средства, Екскурзија по Москви.

Литература
Обавезна литература:
Л.Л.Вохмина, Русский – Экзамен – Туризм, РЭТ-0, Учебный комплекс по русскому языку как
иностранному в сфере международного туристского бизнеса, Москва: „БК“, 2007.
1
Допунска литература:
С.Хавронина, Говорите по-русски, Москва: „Прогресс“, C.A.
1
Р.Маројевић, Граматика руског језика, Београд: „Завод за уџбенике и наставна средства“, 6. изд,
2002.
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Стандардни руско-српски и српско-руски речник (по избору)

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања

2

Методе
извођења
наставе

Студијски
истраживачки рад

Вежбе ДОН

Остали часови

2
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

