Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, БАНКАРСТВО ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ,
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Наставник (Име, средње слово, презиме): Александра М. Јовић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета Енглески језик 1 је да студенти усвоје терминологију пословног енглеског језика и граматику на
нивоу Б1 по класификацији Европске Уније.
Исход предмета
Студенти ће по завршетку наставе моћи да користе вокабулар потребан за упознавање са пословним партнерима,
представљање компаније, опис посла и одговорности. Користиће основне термине из области
финансија,информатике. Умеће да обаве телефонски разговор средње тежине, напишу кратко писмо и одговор на
писмо у електронској форми, организују и воде састанак. моћиће да користе четири основна глаголаска времена (The
Present Simple, The Present Continuous, The Past Simple, The Present Perfect).Упознаће се и са основним модалним
глаголима: must, have to, should, can.
Садржај предмета
Током теоријске наставе студентима ће бити објашњени грађење и употреба глаголских времена, опознаће се са
вокабуларом из лекција, и биће им представљен додатни вокабулар у вези са темом која се обрађује, читаће и слушаће
лекције и о њима дискутовати. С обзиром да је настава интерактивна студенти ће комуницирати како са професором
тако и једни са другима током рада у пару или групним активностима.
Током вежби студенти ће радити граматичке вежбе из књиге и додатног материјала, писаће пословна писма,
припремаће кратке презентације на теме о којима се дискутује на предавањима, писаће диктате.
Литература
English 365, Bob Dingen, Steve Flinders, Simon Sweeney, CUP, 2014
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
2
/
/
Методе извођења наставе
Настава се изводи у малим групама, тако да студенти могу да разговарају и усмено користе стечена знања. Настава је
интерактивна,а део материјала презентује се и кроз видео наставу где студенти гледањем кратких филмова
прилагођених њиховом нивоу знања могу да обогате знање вокабулара, као и познавање граматике израдом
граматичких вежби у оквиру video beam наставе. Велики део часа студени раде у групама или у пару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
20
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
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
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

