Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике,
Пословна информатика и е-бизнис
Назив предмета: Пословни француски језик I
Наставник: Сузана Б. Недељковић, наставник
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да свим студентима пружи познавање страног језика од основног до средњег нивоа по
темама које су наведене у методским јединицама, као и познавање граматике на овом нивоу.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: демонстрира знање страног језика
кроз конкретну примену у пословној комуникацији, демонстрира разумевање стручне терминологије
која ће им помоћи у обављању конкретних активности које их очекују у будућем раду.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пословни бонтон, телефонирање и заказивање састанка, Држање састанка, Планирање пословног
путовања и одседање у хотелу, Пословна коресподенција, Врсте компанија и врсте запошљавања,
Организационе структуре и департмани, Интервју и писање биографије, Решавање проблема и жалбе,
Типови банкарства и банкарски производи, Осигурање и врсте осигурања, Електронско пословање
Стилови менаџерства и тимбилдинг.
Практична настава
Конверзација у вези са темом и граматичка вежбања Симулација ситуације и увежбавање лексичке
грађе конверзацијом у паровима; Увежбавање усмене презентације информација на задату тему
Граматичка вежбања из области времена, условних реченица и употребе пасива.
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Број часова активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Предавања; вежбе, симулације задатих ситуација, хибридна настава
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
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