Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: Економија, Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије
Назив предмета: Eнглески језик 1
Наставник (Презиме, средње слово, име): Maja Р. Луковић
Статус предмета: Обавезан заједнички, I семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Наставни предмет омогућава овладавање новом лексиком и сазнањима о основним елементима економије,
развијање критичког става према сопственој и страној култури, оспособљавање студената да разумеју
информације на енглеском језику у писаном и усменом виду, да се упознају са кодексом пословања
енглеског говорног подручја и да коришћењем електронских средстава и Интернета унапреде постојеће
знање енглеског језика.
Исход предмета
Циљ предмета је да студентима (свих студијских програма академских студија) обезбеди стицање
неопходних знања, која ће им омогућити:
- развијање језичких вештина са посебним фокусом на информацијама у писаном виду;
- способност самосталног коришћења речника, енциклопедија, приручника, електронских база података,
Интернета и сл.
- примену стеченог знања за рад у пракси путем симулираних ситуација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Програм се реализује преко текстова и вежбања који су тематски везани за област економије и
менаџмента, узимајући у обзир и социолошку и лингвистичку основу предмета. Реализација је подељења
на усавршавање свих језичких вештина: читање, писање, усмена комуникација, превођење.
Текстови који се обраћују су уједначене дужине и тежине, праћени граматичким вежбањима. Тематика
обухвата: предмет економије, макроекономску успешност, менаџмент, пословање у производњи и сл.
Граматичка вежбања усмерена су на обнављање претходно усвојене граматике енглеског језика и то:
именице (систематизација, множина, сложенице), глаголи (систем времена, пасив, погодбене реченице),
придеви (позиција, поређење), прилози (врсте, позиција, поређење), заменице (систематизација и
примена), чланови, бројеви; морфолошки процеси; основе енглеске синтаксе.
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4. Савремени економски текстови из часописа и са Интернета (превођење)
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
3
2
0
0
Методе извођења наставе
Интерактивна метода; аудио-визуелна презентација
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
20
практична настава
/
усмени испт
30
колоквијум-и
40
..........
семинар-и
5

