Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм : сви студијски програми
Назив предмета: Енглески језик – основни ниво
Наставник: Јелена Јерковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Оспособљавање студената за усмени и писмени вид комуникације на енглеском језику на основном нивоу
(А1-А2) на теме из свакодневног живота и поједине теме из уже стручне области. Упознавање основних
особина академског регистра. Равномерно развијање све четири основне језичке вештине. Упознавање са
стручном терминологијом и оспособљавање студената за коришћење стручне литературе на енглеском
језику.
Исход предмета
Правилна интерпретација текстова из свакодневног живота и једноставних облика научних текстова, писање
краћих форми, опште комуникативне способности на опште теме и поједине теме из струке. Специфичне
језичке способности: дефинисање, давање и разумевање основних стручних термина, конструкција и
појмова који се користе у научним текстовима и дискусијама, ефикасна употреба општих и стручних
речника.
Садржај предмета
Теоријска настава
Глаголска времена карактеристична за научни дискурс, пасивне конструкције, множина именица, сложене
именице, основна употреба одређеног/неодређеног члана, поређење придева, предлози, ред речи у реченици,
препознавање формалног и неформалног стила изражавања.
Практична настава
Читање текстова из свакодневног живота и једноставнијих тј. прилагођених научних текстова уз развијање
следећих способности: летимично и читање на прескок, разумевање основне идеје и детаља, утврђивање
значења непознатих лексичких јединица на основу контекста. Вештина писања: попуњавање формулара,
формално и неформално писмо, биографија, писање дефиниција, опис једноставнијих процеса и
експеримената. Говор и разумевање: представљање и упознавање, давање инструкција, разговори и
дискусије на теме из свакодневног живота и академског живота студената.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 1
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања се комбинују са комуникативним интерактивним вежбама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања

поена
10

практична настава
колоквијум-и

Завршни испит

поена

писмени испит
усмени испит

30

60 (30+30)

семинарски рад
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 1 страница А4 формата

