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Циљ предмета
Енглески језик III представља виши средњи ниво пословног енглеског језика који осим обрађивања граматике
енглеског језика и вокабулара на вишем средњем нивоу знања кроз већи број текстова и примера из пословног
енглеског језика у оквиру осам наставних јединица ставља посебан акценат на говор и способност
комуникације у пословном окружењу. Иако се обрађују све четири вештине савлађивања страног језика,
акценат је стављен на слушање и говор кроз разне језичке вежбе и ситуације где је студентима пословно
окружеље приближено на најинтересантнији могући начин.
Исход предмета
Савлађивање вишег средњег нивоа комуникације на енглеском језику
Савлађивање правила граматике енглеског језика на вишем средњем нивоу знања
Овладавање техникама превођења са енглеског на српски, као и са српског на енглески језик
Потпуно овладавање техникама писања есеја различитих врста
Усвајање стручног вокабулара
Способност препричавања текстова и одговарања на питања везаних за исти
Садржај предмета
Теоријска настава
Савлађивање граматике енглеског језика на вишем средњем нивоу знања, као и вокабулара на истом нивоу кроз
интересантне текстове и примере из пословног окружења, граматичка вежбања, али и разне игре и ситуације
кроз које студенти стичу способност што природније конверзације на енглеском језику, као и повезивања
новостеченог знања са стварним радним окружењем.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
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
Број часова  активне наставе

Предавања:
2

Вежбе:
1

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
Остали часови

Методе извођења наставе
Фронтални, индивидуални и групни рад.

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 испит
колоквијум 1 и 2 20 + 20
семинар-и


