
 
 
 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЗА ЕКОНОМИСТЕ 2 
План рада на предмету 

 
Модул: Економија, пословно управљање и статистика   
Година: друга  
Семестар: пролећни     
Фонд часова: 60П   
ЕСПБ: 4   
 
I ЦИЉ ПРЕДМЕТА 

 
Утврђивање новостечених граматичких и лексичких знања из општег француског језика и 
француског као језика струке, усвајање стручне лексике из различитих области економије, као 
и граматичких структура карактеристичних за језик струке; оспособљавање студената да читају 
стручне текстове лакше и средње тежије и да дискутују на теме које покрећу обрађени текстови; 
оспособљавање студената да самостално користе стручну литературу.   
 
 
II ИСХОДИ ПРЕДМЕТА 

Након савладавања предмета Француски језик за економисте 2, студенти ће бити у могућности 

да: читају и тумаче једноставне и текстове средње тежине (уз помоћ речника) на француском; 

користе адекватно новоусвојену лексику општег француског језика; препознају специфичности 

стручне лексике и у том домену овладају најфреквентнијим речима и изразима; активно 

владају једноставнијим граматичким структурама које ће им омогућити коректно изражавање 

на француском као језику струке; воде елементарну конверзацију на француском уз 

коришћење новоусвојеног вокабулара француског као језика струке.    

   
 
III САДРЖАЈ/СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА  

 
  Табела 1: Садржај разврстан по недељама семестра 

  ПРЕДАВАЊА 
(теме по недељама) 

ВЕЖБЕ  
(теме по недељама) 

1.  Уводни час: упознавање студената са планом рада и 
лексичко-граматички тест из обрађеног градива у 
зимском семестру 

Усмено изражавање на теме везане за студије и 
слободно време  

2.  Обрада текста: La monnaie Exercices de vocabulaire  portant sur le texte (stručna 
leksika) 

3.  Expression de la duré, de la fréquence et de la continuité    Exercices sur l’expression de duré, de la fréquence et de 
la continuité    

4.  Обрада текста: Entreprise   Exercices de vocabulaire portant sur le texte.  

5.  Les pronoms relatifs simples Exercices sur les pronoms relatifs simples 

6.  Обрада текста : Investissement Compréhension écrite, exercices de vocabulaire  

7. Les pronoms relatifs composés et les pronoms Compréhension orale : Rendez-vous à la médicine du 



interrogatifs   travail 

8.  Обрада текста: Mieux gérer son temps   Exercices de vocabulaire. Compréhension écrite 

9. L’expression de la comparaison Exercices sur la comparaison 

10. Обрада текста: Les services Compréhension du texte et expression orale 

11. Eloignement et proximité dans le passé  Exercices de révision : les temps verbaux 

12.   Обрада текста : Une Europe sans frontières Compréhension orale еt exercices de grammaire 

13.   Expression du déroulement et de la simultanéité, 
de la postériorité et de l’antériorité  

Exercices de grammaire 

14.  Обрада текста: La population française  Exercices de vocabulaire. Compréhension écrite 

15.  Рекапитулација и припрема за испит Expression orale 

 
IV МЕТОДЕ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

Презентације (ex-catedra) и тумачење једноставнијих и текстова средње тежине који се обрађују 
на часу, дискусије, симулације различитих говорних ситуација у форми дијалога (у паровима), 
презентовање аудио и видео материјала изворних говорника на француском (compréhension 
orale) и дискутовање на тако покренуте теме.   
 
V ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

 
Коначна оцена се изводи према следећој скали: 
51-60 = 6      61-70 = 7       71-80 = 8       81-90 = 9       91 и више = 10 
 
Предиспитне активности студената:  
Предиспитне обавезе обухватају присуство и активност у току предавања (10 поена) и 
колоквијум 30 поена (укупно: 40 поена). Колоквијум се састоји из превода са француског на 
српски лакшег непознатог текста са елементима језика струке, уз помоћ речника. За студенте 
који из објективних разлога не положе или не изађу на колоквијум, организоваће се накнадно 
додатни, тј. поправни колоквијум.   
 
Завршни испит: 

Испит је усмени и вреднује се са 60 поена. Испит се састоји од провере лексичких, граматичких 
и преводилачких компетенција студената на одломку познатог текста и елементарне 
конверзације на француском, која обухвата одговарање на једноставнија питања професора 
(име и презиме студента, где живи, како проводи слободно време, да ли је био у Француској 
или некој другој страној земљи, зашто се определио за студије економије, чиме би волео да се 
бави после студија и сл.). Читање и превод текста који подразумева проверу познавања опште и 
за струку специфичне лексике вреднује се са 20 поена, граматичка компетенција која 
подразумева проверу познавања обрађиваних граматичких форми и структура носи 20 поена, а 
са исто толико (20 поена) вреднује се и конверзација.   
 
VI ЛИТЕРАТУРА 
1. Džunić Drinjaković M., Francuski za ekonomiste, CID Ekonomskog fakulteta, 2011.  
(евентуално додатна литература поставља се на Moodle о чему ће студенти бити обавештени на 
часовима ) 
 
VII НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
проф. др Веран Станојевић 


