
4 Статус предмета (обавезни/изборни) О-обавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1
2
3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Пословни немачки  језик

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Немачки језик и књижевност

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената да користе информације из економске струке у комуникацији и сарадњи са иностранством, што
подразумева и овладавање вештином превођења са страног на матерњи језик, и обрнуто.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.
Часови практичне наставе обухватају увежбавање усвојених израза кроз граматичка вежбања, као и превођенје
аутентичних текстова са страног на матерњи језик, и обратно.

Предмет представља уводни курс за стицање овладавање терминологије пословног немачког језика.  У том оквиру,
нагласак се даје учењу сложеница, устаљених фразалних склопова, проширивању речника приближним синонимним
изразима, идиоматским изразима карактеристичним за пословни енглески, ).

Садржај предмета
Шта је Пословни немачки језик,  промене у свету комуникације, Интернет, Глобализација, начини рада. пословање и предузећа. Индустрије
и сектори, Покретање, организационих структура и правни статус, пословну стратегију. Глобално трговање. Међународна трговина, Светски
економски, такмичење, немачки брендови, Међународни маркетинг микс. Одрживи развој. Етички кодекс, Корпоративна одговорност,
пословно окружење, сајам, Еко-туризам. Производња. Производња и продукција, развој производа, контрола квалитет. Продаја. Продајни
методи, наредбе и контроле залиха, акција и удела, маркетинг трендови, стварање профита.Финанце. Плаћања, трошкови.Маркетинг.
Маркетинг, животног циклуса производа, Глобално оглашавање, Развој особља за обуку, услуге и услуге предузећа, финансијски сервиси.
Људи на врху, управљање и лидерски стилови. Запошљавања и отпуштања, накнада, повећање продуктивности.


