Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7

Основне академске студије права
Основне академске студије
Француски језик
Мр Весна Симовић
Статус предмета
Изборни
(обавезни/изборни)
Услов
Претходно знање француског језика (на нивоу средњошколског знања другог
страног језика, тј. ниво А2).
Циљ
Обнављање и проширивање језичких знања и вештина из нивоа А2 и прелазак на
предмета
ниво Б1 (уз интерактивну наставу и развијање аутономије у учењу); развијање
рецептивних и продуктивних језичких вештина; овладавање стручном
терминологијом; упознавање са морфолошким, синтаксичким и стилским
карактеристикама правних текстова; упознавање са различитим врстама правних
текстова; писање краћих форми по моделу; развијање способности за
аргументовано исказивање ставова у усменој и писаној форми.
Исход
По завршетку курса очекује се да студент поседује општа језичка знања и вештине
предмета
на нивоу А2+/Б1, као и стручна језичка знања везана за правну струку: да познаје
основну правну терминологију на француском језику; да у тексту препозна морфосинтаксичке и лексичке елементе карактеристичне за правне текстове као и да је у
стању да их употреби у сопственом писаном изражавању; да разуме стручни текст;
да може да га адекватно преведе; да је у стању да напише краћи текст по моделу; да
може аргументовано да изнесе своје мишљење.
Садржај предмета
Теоријска
Детерминативи; Род и број именица и придева; Прономинализација;Систем
настава
глаголских времена; Глаголски начин; Инфинитивне и партиципске реченице;
Интерогација; Слагање времена; Пасив; Зависне врсте реченица; Непроменљиве
врсте речи.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Увежбавање стратегија читања и разумевања текста; превођење; писање краћих
текстова по моделу; усмено изражавање (исказивање мишљења, изношење и
одбрана аргумената, монолошко изражавање, разговор).

Литература
1
2
3

Изабрани аутентични текстови релевантни за правну струку (стручни текстови,
закони, судске пресуде и сл.)
Јовановић, Ј. И С. Тодоровић. 2007. Речник правних термина српско-енглескофранцуски, Београд: Савремена администрација.
Папић, М. 1995. Граматика француског језика. Београд: Завод за уџбенике и
наставна средства.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а
3
0
0
Методе
извођења
наставе

Комбиновање више метода; Интерактивни рад који подстиче активност студената;
Развијање аутономије студената у раду; Варирање облика рада: индивидуални, у
паровима, групни.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност
у
току 10
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
колоквијуми
30+30
семинари
Списак тема по недељама
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

поена
30

