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Циљ предмета
Енглески језик II представља средњи ниво пословног енглеског језика и базира се на
пажљиво одабраним граматичким јединицама и вокабулару разрађеним кроз текстове и
примере из пословног окружења у оквиру осам наставних јединица. Посебан акценат је
стављен на две вештине савлађивања страног језика: слушање и говор. Програм омогућава
студентима да повежу стечено знање са личним радним искуством. Осим тога, студентима је
доступан и додатни материјал за слушање са вежбањима и могућношћу проширења и
утврђивања стеченог знања.
Исход предмета
Савлађивање средњег нивоа комуникације на енглеском језику
Савлађивање правила граматике енглеског језика на средњем нивоу знања
Овладавање техникама превођења са енглеског на српски језик на средњем нивоу знања
Овладавање техникама писања есеја различитих врста
Усвајање стручног вокабулара
Способност разумевања енглеског језика у усменој форми на средњем нивоу знања
Садржај предмета
Савлађивање граматике енглеског језика на средњем нивоу знања, као и вокабулара на истом
нивоу кроз интересантне текстове и примере из пословног окружења, граматичка вежбања,
као и развој способности слушања и разумевања пословног енглеског језика на средњем
нивоу знања.
Вежбе
Утврђивање савладаних граматичких партија на часовима предавања, као и употребе
новостеченог пословног вокабулара, као и подстицај конверзације на енглеском језику.
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Речник енглеског језика
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки
2
1
рад:
Методе извођења наставе
Интерактивне методе извођења наставе и проактивни приступ
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
Писмени испит
30
домаћи задатак 1 и 2
10 + 10
усмени испт
колоквијум 1 и 2
20 + 20
семинар-и

