
Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Француски језик 2 
Наставник/наставници: Др Никола Р. Бјелић, доцент 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Знање француског у обиму средње школе 
Циљ предмета 
Стицање базичне комуникативне компетенције у једноставнијим ситуацијама везаним за остваривањем 
контаката. Овладавање како рецептивним језичким вештинама тако и продуктивним у одабраним ситуацијама 
шумарског дискурса. Овладавање француском шумарском терминологијом. Развијање вештине самосталног 
превођења са француског и на француски. 
Исход предмета  
На крају течаја, студент треба да стекне професионалну операционалну компетенцију (коришћење шумарске 
литературе; рад на Интернету), лингвистичку и социолингвистичку компетенцију (употреба базичних израза 
шумарске терминологије сходно нормама и инојезичном узусу) и социокултурну компетенцију. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Активно усвајање и примена лексичко-граматичких знања на материјалу шумарских текстова. Презентација 
савремених модела пословне кореспонденције, писање биографије. Обучавање за рад на Интернету. 
Превођење стручних текстова са француског и на француски. 
Литература  
Vesna Cakeljić, Management.com, Francuski jezik u poslovanju: izrazi, situacije, leksika; dvojezični udžbenik: 
srpski, francuski, Beograd: Prosveta, 2008. 
Верослава Перовић, Le français fonctionnel pour l’agriculture, Београд: Пољопривредни факултет, 1992. 
Ivan Jovanović, Eléments de morphologie de la langue française pour les étudiants du FLE, Niš: Filozofski fakultet, 
2016. 
Интернет платформа: Culture et civilisation: https://www.lepointdufle.net/p/civilisation.htm 
Текстови о шумарству са Интернета. 
Додатна литература: 
Слободан А. Јовановић, Савремени францускo-српски речник (више издања) 
Lexicon silvestre. Prima pars = višejezični šumarski rječnik. Dio 1 : njemački, engleski, francuski, hrvatski / za 
hrvatsko izdanje priredili Vjekoslav i Hrvoje Glavač, Zagreb: Hrvatske šume, 1998. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Студијски истраживачки рад, дијалошки и монолошки говор; лексичко-граматичка и преводна вежбања, рад 
на Интернету 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
презентација 10 усмени испит 20 
колоквијум-и (x2) 30 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 
испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 
 


