
Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: Милош  Б. Тасић 

Шифра предмета: О.2.5-И.2-1 Година: I Семестар: 2 

Статус/тип предмета: Изборни предмет студијског програма / академско-општеобразовни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов за избор/слушање предмета: Енглески језик 1 

Циљ предмета: 

Савладавање основних термина из области технике и технологије у сврху формирања стручне основе за даље 

савладавање енглеског за посебне академске потребе уз проширивање постојећег знања општег енглеског језика. 

Обрађивање стручних текстова са посебним акцентом на стручној терминологији, упоређивање матерњег и 

страног језика струке и почетак оспособљавања студената за самостално коришћење научне и стручне 

литературе. 

Исход предмета: 

Студенти ће моћи да самостално обрађују и преводе једноставније стручне текстове, стекну навику коришћења 

штампаних и интернет извора (литературе, речника, ...), као и унапреде своје опште познавање енглеског језика, 

нарочито на плану комуникације у специфичним ситуацијама везаним за струку. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Обрада савремених текстова везаних за област технике и технологије. Проширивање постојећег вокабулара како 

општим, тако и стручним терминима. Рад на сложенијим реченичним конструкцијама. Употреба фразалних 

глагола и сложених придева. Сналажење у специфичним комуникационим ситуацијама. Коришћење штампаних 

и онлајн литературе (претраживање, превођење, цитирање). 

Практична настава 

- 

Литература: 

1. Glendinning E. H., Oxford English for Careers: Technology 1. Oxford: Oxford University Press. 2007. 

2. Glendinning E. H., Glendinning N., Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford: Oxford 

University Press. 1995. 

2. Philips J. (Ed.), Oxford English-Serbian Student's Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 2006. 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

4 

Вежбе 

0 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања су примарно заснована на комуникацији између наставника и студената, као и између самих 

студената у паровима или групама. Циљ оваквог приступа је да се студенти што пре ослободе, почну самостално 

да користе енглески језик и сналазе се у специфичним ситуацијама. Усмене вежбе су на предавањима праћене и 

писменим вежбама, неопходним за целовито савладавање страног језика. 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60  

практична настава - усмени испит -  

домаћи задаци -    

колоквијуми 30    

Обавезе студената: 

 
 

 


