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 2
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љиљана Ж. Црногорац
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Циљ овог предмета је да студенти по завршетку наставе достигну ниво Б2 по класификацији
Европске уније. Студенти ће се,такође, подробније упознати са стручном финансијском
термонологијом.
Исход предмета
Студенти ће током наставе проширити знање глаголских времена тако што ће обновити и боље
увежбати употребу времена која су већ научили на претходном нивоу и усвојити још четири
нова глагоска времена. Осим тога радиће и поређење придева и прилога, увежбати употребу
чланова и квантификатора, употребу првог и другог кондиционала, пасивне облике свих
времена, остале модалне глаголе. Научиће језик потребан за разговор у области продаје,
маркетинга, банкарских трансакција, терминологију из области рачуноводства. Увежбаће
комуникацију телефоном и писање различитих врста писама.
Садржај предмета
У току теоријске наставе студенти ће читати текстове из уџбеника, учити непознате речи и
фразе из текстова које су потребне за дискусију на тему која се обрађује. Студенти ће
комуницирати са професором, једни са другима у раду у пару и групи, како би што више
комуницирали на енглеском језику, на чему се током наставе инсистира.
Практична настава се одвија у малим групама, на њој студенти увежбавају писање диктата,
писмених састава и пословних писама. Током наставе,такође, слушају текстове пословног
садржаја о којима дискутују. На овим часовима се увежбава и граматика израдом додатних
вежби.
Литература
English 365, Bob Dignen, Steve Flinders, Simon Sweeney, Student's Book, CUP 2014
Надежда Силашки "Енглески језик за економисте 2", Економски факултет, Београд, 2012,
English 365, Bob Dignen, Steve Flinders, Simon Sweeney Personal Study Book 2,CUP 2014
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
2
/

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
/

Методе извођења наставе
Настава се изводи у малим групама, уз употребу аудио и видео наставе. Настава је
интерактивна, тако да студенти све време комуницирају како са професором, тако и једни са
другима. Инсистира се да комуникација буде искључиво на енглеском језику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
20
20

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30
30

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.

