
 Назив 
предмета: Савремени француски језик 8 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 о 8 5 0+4 

 
Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност и латински језик 
Условљеност другим предметима: 
Савремени француски језик 7 
Циљеви изучавања предмета: 
Оспособљавање студената за писмену и усмену комуникацију  на нивоу Ц1.1. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да комуницирају усмено и писмено на нивоу Ц1.1. 
 
 
 
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. Comprendre une scène de théâtre classique. Faire des comparaisons interculturelles. 
2. Comparer deux documents sociologiques. Faire la critique d’une thèse exposée dans un livre 
3. Analyser un article polémique et provocateur. 
4. Analyser le témoignage vécu d’une militante philosophe. Décoder les allusions et les implicites d’un texte. 
5. Mettre à jour le déroulement d’une argumentation sur un thème social.  
6. Élaborer un argumentaire à partir de comptes rendus d’expérience. 
7. Débattre de questions économiques et sociales. 
8. Reconstituer la pensée ethnologique d’un écrivain voyageur. 
9.  Établir des comparaisons transhistoriques et interculturelles. 
10. Retrouver le déroulement d’une enquête sociologique. 
11. Faire une note de synthèse sur les motivations des migrants. 
12. Mettre en regard sur un même thème : deux points de vue contradictoires/deux points de vue dissemblables mais 

concordants 
13. Résumer l’évolution d’une notion. Rendre compte d’une « exception française ». 
14. Analyser un discours politique contemporain. 
15. Comparer les modèles d’intégration et de promotion professionnelle de différents pays. 

 
 
 
 
 
 

 
Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

4 часа вежби 

У семестру 
  
60 часова вежби 
  

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Berthet,A., et Louvel, C. (2010). Alter égo 5 - Cahier de perfectionnement. Paris : Hachette.  
Chevallier-Wixler, D., et al. (2007). Réussir le DALF C1 et C2. Paris : Didier.  
 
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: 
 



 
 
 
 
 
 


