
Студијски програм: ОАС МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ  

Назив предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник/наставници: Ивана Грујић  

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Упис на другу годину студија и положен Француски језик 1. 

Циљ предмета 

Развијање комуникативне компетенције у разним доменима употребе језика (лични, јавни, образовни 

професионални), и развијање свих језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање) као и  

развијање основа граматичке и лексичке компетенције. 

Исход предмета  

Студенти  разумеју изразе и речи које се често употребљавају, а у вези су са свакодневним животом и 

окружењем студената; читају краће и једноставне текстове (порука, реклама, проспект, упутство за 

употребу, лична преписка); могу да говоре о познатим темама (о себи, породици и пријатељима,  исказују 

своје мишљење и осећања, описују догађаје из свакодневног живота); пишу краће текстове (позивнице, 

поруке, е-маил, писма). 

Садржај предмета 

Описни придеви. Грађење облика за женски род. Грађење множине придева. Компарација придева. Слагање 

придева са именицом. Присвојни придеви. Показни придеви. Присвојне заменице. Показне заменице. 

Грађење блиског футура. Грађење простог футура. Грађење кондиционала. Заповедни начин. Глаголски 

изрази. Директан и индиректан говор. Слагање времена.  

Комуникативна компетенција: Представљање будућих догађаја. Резервација путовања. Боравак на 

годишњем одмору. Одлазак на службени пут. Заказивање пословног састанка. Симулација пословног 

састанка. Тражење и давање информација  о времену и простору. Изражавање мишљења, допадања и 

недопадања, слагања, неслагања. Лична преписка. Написати/разумети поруку. Тражити информације 

писаним путем. 

Елементи културе и цивилизације: Основни појмови о Француској и другим франкофоним земљама у 

погледу гастрономије, политике, економије. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

(1) предавање, (2) вежбе, (3) консултације - Начин провере знања: (1) писмени – колоквијални испит, (2) 

усмени испит, (3) провера знања на вежбама, (4) оцена семинарског рада - Обавеза студената: (1) 

присуствовање предавањима и вежбама, (2) полагање 2 колоквијума, (3) израда семинарског рада/студије 

случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и/студије случаја 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

  


