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Табела 5.2 Спецификација предмета

60224 Енглески језик 2
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 8

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

И

Оспособљавање студената за адекватно усмено и писмено изражавање на енглеском језику на Б2 нивоу заједничког европског
референтног језичког  оквира (тј. FCE нивоа Кембриџког ESOL оквира)

Студент влада рецептивним и продуктивним вештинама на нивоу Б2 (Заједнички европски референтни оквир): може да разуме
сложене текстове конкретне и апстрактне тематике; може да разуме дискусију у својој професионалној области; може да користи
језик флуентно и спонтано у комуникацији са изворним говорницима; може да произведе јасан текст о различитим темама, да
објасни своје мишљење и да предочи предности и недостатке различитих мишљења.

Глаголска група (конjунктив, партиципи, инфинитиви, герунд, модални глаголи, релативне клаузе, емфаза). Именска група
(употреба члана,  компарација придева).  Синоними.  Колокације.  Идиоми.  Фразни глаголи.Вежбања у вези са садржајима
обрађеним на часовима предавања. Усавршавање раније стечених језичких вештина: разумевање читањем, разумевање
слушањем, парафраза и анализа исказа кроз обраду изабраних текстова различитих регистара. Дискусије о разним актуелним
темама и проблемима модерног доба које подстичу студенте на развијање критичког мишљења и заузимање става.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, интерактивна.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да
Испит 20.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

60222 Енглески језик 11, Да Да

Мишковић-Луковић М. МирјанаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 6 0 0 0
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