
 Назив 
предмета: Савремени француски језик 6 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 о 6 5 0+4 

 
Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност и латински језик 
Условљеност другим предметима: 
Савремени француски језик 5 
Циљеви изучавања предмета: 
Оспособљавање студената за писмену и усмену комуникацију  на нивоу Б2.2. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да комуницирају усмено и писмено на нивоу Б2.2 : 
- da aktivno  učestvuju u uobičajenim ili nekim drugim tipovima formalnih diskusija; 
- da prate diskusiju o temama iz svog područja i razumeju do najsitnijih detalja najvažnije delove iz diskusije sagovornika; 
- da izraze, zastupaju i brane sopstveno mišljenje (usmeno i pismeno), razmatraju nove prijedloge, iznose hipoteze i odgovaraju na postavljene hipoteze druge 
strane. 
 
 
 
 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Mр Јелена Ристановић Купрешак, виши асистент 
Маrion Gouviac, ма, виши асистент  
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна настава 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 

1.  Donner des informations sur des conditions d’embauche et le contrat de travail. 
2. Faire une demande par écrit à son employeur. 
3. Rapporter des propos d’autrui. 
4. Débattre sur les conditions de travail et la mobilité professionnelle. 
5. Apprendre à faire le rapport écrit d’une réunion de travail. 
6. Apprécier les spécialités gastronomiques françaises. Donner son avis sur un restaurant. 
7. Ecrire une critique gastronomique.  
8. Identifier des goûts et des saveurs. 
9. Evaluer les qualités d’un produit. Exprimer des hypothèses. 
10. Apprendre à analyser un texte littéraire pour faire une fiche de lecture. 
11. Convaincre en faveur d’une cause citoyenne. 
12. Exprimer des avis sur une participation politique. Exprimer des opinions nuancées. 
13. Présenter et défendre les valeurs auxquelles on tient.  
14. Débattre du rôle des actions humanitaires.  
15. Apprendre à faire une synthèse écrite de documents. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
4 часа вежби 

У семестру 
  
60 часова вежби 
  

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Dollez, C., et  Pons, P. (2008). Alter égo 4. Paris : Hachette.  
Dupoux, B., et al. (2006). Réussir le DELF B2. Paris : Didier. 
Goliot-Lété, A., et Miquel, C. (2011). Vocabulaire progressif du français, niveau intermédiaire. Paris : CLE International.  
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Присуство на часу и активности  10 поена 
Колоквијум 1   20 поена 
Колоквијум 2   20 поена 
Завршни испит 50 поена 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: мр Јелена Ристановић Купрешак 



Напомена: 
 

 
 
 
 
 
 


