
Савремени и иновативни студијски програми, међу-
народна академска и институционална сарадња, 
двоструке дипломе, боравак у Француској, студент-
ска мобилност, размена и стручно усавршавање – 
само су неке од многобројних погодности студија 
Француског језика и књижевности на Филозофском 
факултету у Нишу.

СТУДИЈЕ

Трајање – 4 године Академски назив: дипломирани 
филолог за француски језик и књижевност

Предмети на студијама Француског језика и књижев-
ности осмишљени су тако да студенти стекну одлично 
теоријско, али и практично знање. Уз лингвистичке и 
књижевно-теоријске предмете, у понуди су и предмети 
из области француског језика струке: економски и по-
словни француски, универзитетски француски, фран-
цуски језик међународних односа – Европске уније и 
Уједињених нација.

ПРАКСА
• Сарадња са основним и средњим школама у 

Нишу и околини, у којима студенти могу обавити 
стручну праксу.

• Сарадња са Медиа и реформ центром Ниш, где 
студенти похађају вежбе симултаног и консекути-
вног  превођења. Пракса се изводи у преводилач-
кој кабини уз коришћење професионалне прево-
дилачке опреме.
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• Сарадња са Амбасадом Републике Француске 
у Србији и са Француским институтом нашим 
студентима отвара врата многим креативним 
радионицама и активностима у франкофоној 
средини, конверзацији са изворним говорни-
цима, могућностима стипендирања и сл.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ

Могућност боравка у Француској (Универзитет у 
Поатјеу, Универзитет Артоа у Арасу, Универзитет 
у Бордоу) у оквиру Еразмус+ програма размене и 
мобилности студената, као и могућност добијања 
двоструких, српско-француских диплома на основним 
и мастер академским студијама. Стручна пракса у шко-
ли страних језика у Жексу у Француској. Студентска 
летња радна пракса у Сен Тропеу, Ници и на Алпима.

ШТА ПОСЛЕ?

Након завршених основних академских студија, студент 
може радити као наставник француског језика на свим 
нивоима образовног система, али и обављати било који 
посао у вези са француским језиком, француском књи-
жевношћу и културом. Исто тако, свршени студент се 
може запослити у некој од бројних фирми из ИТ-сектора 
у којима је неопходно знање страног језика. Осим тога, 
студент може наставити своје образовање на мастер и 
докторским академским студијама, које такође постоје 
на Филозофском факултету у Нишу.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит састоји се из теста знања францус-
ког језика. Максималан број поена је 60.   Претходно 

знање француског језика није услов за упис на Де-
партман за француски језик и књижевност. Канди-

дати који у досадашњем школовању нису учили 
француски језик моћи ће да се определе за полагање 

теста знања из српског језика или другог страног 
језика (енглески, немачки, руски).

Искористите предности које вам нудимо, придружите 
се нашој франкофилској заједници!


