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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 4

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Савремени енглески језик 5

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
1. Winston, JJ, Clare, A., (2007)Total English – Advanced (1-5 Units), Students' Book, Work book, DVD, CDs, Pearson Education,
Longman

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ивир, Владимир, 1978. Теорија и техника превођења. Сремски Карловци

Хлебец, Б., Општа начела превођења,Београдска књига, 2009.

Миливојевић П.С. (2004) English Practice Tests for higher-level students, Креативни центар
2. Moreton,W. Total English (Advanced), Teacher’s Resource book, Pearson Education, 2006

Енглески језик и књижевност

Испуњене предиспитне обавезе и положен испит: Савремени енглески језик 4

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Да лингвистичка и комуникативна компетенција студената буде ближа ниову Ц1, у разумевању и говору кроз говорне вежбе, у
граматици и вокабулару; да студенти разумeју граматички и лексички сложене текстове које могу и успешно да интерпретирају и
користе у усменој и писаној комуникацији; да досегну и високи ниво културне компетенције, интеркултуралног разумевања; да
студенти могу да разумеју филмове и стандардне дијалекте, вести, и сличне програме.

Говорне вежбе: Globalisation; Mixed emotions; Behaviour; Mind; Body and spirit; Learning for life; Money;

Да развије језичку и комуникативну способност студената од самосталног нивоа до стручног нивоа  (Б2 кa Ц1), по Заједничком
европском језичком оквиру, у свим језичким вештинама (разумевање и говор кроз говорне вежбе онда читање и писање кроз
упознавање са основама академског стила писања, у области граматике, лексике, као и култура којима енглески језик припада.

Садржај предмета
Граматика:Present Tenses  review (Present Simple  & Present Continuous ); Present Tenses  review (Present Perfect  & Present Perfect
Continuous); Past Tenses  review  (Past Simple Tense & Past Continuous Tense); Past Tenses review (Past Pefect  & Past Perfect
Continuous & Future in the Past);Future Tenses review (Future Simple & Going to); Future Tenses review (Present Continuous & Future
Perfect);  Active and passive voice (The uses of the passive & Passive with modals, infinitives and gerunds); Active and passive voice
(Passive with by-phrases and ergatives & Passives with get); Modals: Certainty (Degree of certainty: Present,Past and Future); Modals:
Necessity (Degree of necessity); Nouns: countable and uncountable; Types and uses of articles;  Modification of nouns (Quantifiers &
Adjective modifiers & Noun modifiers) Превођењe; Вокабулар; Есеј;


