Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Француски јазик 4
2. Код
ФБОН 08
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност - Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв степен
5.
циклус)
Академска година / семестар
Академска 2014/2015 година;
6.
IV семестар
7 Број на ЕКТС кредити
2
Наставник
Проф. Д-р Зоран Николовски
8
лектор м-р Анета Ѓуровска-Арсовска
Предуслови за запишување на Положен испит по француски јазик за трет семестар
9
предметот
Цели на предметната
Граматичките предавања се спореден дел во
програма (компетенции)
наставата. Акцентот е ставен на четирите делови во
изучување на јазик: Усно и писмено разбирање, усно
и писмено изразување.
10
Поставената цел е на крајот од семестар 4 студентите
да бидат способни да положат ДЕЛФ А2 како и да
бидат способни да го применуваат полицискиот
вокабулер во нивната идна професија.
Содржина на предметната
програма
Лекција 7- „ Les missions de la Police
Nationale “
- Le gerundif
- Le participe present
Лекција 8- „ La difference de la police et la
gendarmerie “

11

(Полициски вокабулер)
- L’hypothese
- Повратни глаголи и нивно услогласување во
passé composé
- Негација (повторување)
- Изложување на свој став
 Лекција 9- „Избори “
( Правен и деловен француски)
- Видови избори
- Видови гласање
- Le futur anterieur
- Avant de+infinitif
- Après +infitinif passé


Лекција 10- „Сообраќајна несреќа поради

зборување на мобилен телефон“
(Полициски вокабулер)
 Правила и кодекс на однесување
 Безлични конструкции
 Le passif


Лекција 11- “Видови на радари и оружје во
полиција“
 Индиректен говор
12
13
14

15

16.

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности
-Слушање со разбирање на
текст
-Конверзација со примена и
вовед на граматички елементи
-Читање
-Писмено изразување со
примена на граматички
елементи
Други форми на активности
-Превод

Интерактивен метод за групна работа на час,
Индивидуална работа за дома
75 часа
55 часа

15.2

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа

16.1
16.2

Проекни задачи
Самостојни задачи

15.1

Начин на оценување: писмено и усно
17.1. Тестови
17.

17.2.

19.
20.

0 / часови
0 / часови

80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода /
2 или завршен испит од 80 бода)
10 бода

10 бода (3 присуство на предавања, 2
активност на предавања, 2 присуство на
вежби, 3 активност на вежби)
Критериуми за оценување
до 50 бода
5(пет) (F)
( бодови / оцена)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61 до 70 бода
7(седум) (D)
Од 71 до 80 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби
завршен испит
Полагање на колоквиуми
17.3.

18

Превод на стручен текст/
Пишување есеј
Активност и учество

2 часа
неделно
1 час
неделно

Јазик на кој се изведува
наставата

Француски јазик и по потреба македонски јазик

21

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

22.1.

22.2.
22.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Michel Soignet

Наслов
Le francais juridique –
droit, administration,
affaire

Издавач/година
Hachette FLE, 2007

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
М-р Анета Ѓуровска- Арсовска, Предавања за интерна употреба на
Факултет за безбедност-Скопје
2.
R.Lescure, E.Gadet, Le nouvel entraînez- CLE International, 2006
P.Vey
vous DELF A2 150
activités
3.
Www.polarfle.com
Webs qui traitent des
Internet
www.nouvelobs.com histoires criminnelles
« CIVIQUE », Magazine dans l’édition du Ministère de l’Intérieur de la France
« GENDInfo », Magazine dans l’édition de la Gendarmerie Nationale de la France

