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: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Наставник (Име, средње слово, презиме): Љиљана Ж. Црногорац, Александра М. Јовић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Цињ предмета Пословни Енглески језик је да студенти достигну ниво Ц1 по класификацији Европске уније.
Терминологија коју студенти обрађују је из области финансија, односно рачуноводства, тако да се током наставе
продубљује познавање вокабулара који ће студентима бити неопходан на пословима које ће обављати.
Исход предмета
Током наставе студенти ће заокружити знање из различитих граматичких области (герунди и инфинитиви, слагање
времена). Читаће сложеније текстове из различитих финансијских часописа и уџбеника. У различитим пројектима,
презентацијама, раду у групи и пару ће увежбавати различите ситуације које су својствене послу рачуновођа.
Студенти ће се упознати са термонологијом везаном за порезе, ревизију, финансијске извештаје, (биланс стања,
биланс успеха, извештај о токовима готовине), планирање буџета, основним рацијима, улогом рачуновођа у
мултинационалним компанијама у будућности.
Садржај предмета
У току теоријске наставе читаће се текстови са финансијском тематиком и стицати знање новог вокабулара и
граматике. Дискутоваће се о обрађеним темама и примењивати до сада стечена знања. Студенти ће у току наставе
усвајати и нове граматичке јединице и трудити се да што боље савладају њихову употребу.
На практичној настави студенти ће увежбавати граматичке јединице обрађене током теоријске наставе. Студенти ће
бити у обавези да представе тему о оквиру семнираског рада и одговарају на питања колега. Такође и различити
пројекти које студенти припремају код куће биће представљени током практичне наставе.
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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. Студенти активно учествују у настави јер су рад у пару и role play током којих
студенти увежбавају ситуације, као што су вођење састанака или разговор са ревизором, саставни део часа. Користи
се аудио и видео настава и инсистира се на искључивој употреби енглеског језика.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
20
практична настава
15
усмени испт
20
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
15
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.

