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Испуњене предиспитне обавезе и положен испит: Савремени енглески језик 6

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Од студената се очекује да се оспособе да: примене софистициране поступке у изражавању који одсликавају њихово теоријско
знање и на тај начин прецизно одговоре захтевима преводилачког као и лексичког  и граматичког типа.

Говорне вежбе: Around the world, Show business, Utopia, Fame and fortune, Education and science, The English-speaking world.

Циљ курса је да студентима пружи знање и вештине како би били у стању да користе енглески језик на напредном нивоу што
подразумева граматичку тачност и висок степен сложености у употреби синтаксичких конструкција, богат вокабулар који укључује
знање синонимије, хомонимије,  колокација, семантичких поља, идиоматску и метафоричку димензију лексике, културолошке
језичке специфичности, свест о језичким варијацијама  и говорне вежбе.

Садржај предмета
Граматика: Confusable words and word formation;Relative pronouns,: .Prepositions in relative clauses,:State verbs, Continuous aspect:
State verbs, Continuous aspect:. Modal verbs:  Modal verbs;  Wishes and regrets – Present / Future, Wishes – Past Simple; Conditionals:
Real Conditionals / Unreal conditionals Conditionals: Real Conditionals / Unreal conditionals; Conditionals; Future time; Future
Continuous and Future Perfect; Emphasis, Cleft sentences with if;  Emphasis, Cleft sentences with what; Превођење; Есеј:Структура
есеја-hook, connecting ideas и thesis statement;  Уобичајене грешке при писању есеја;. Писање есеја о личном искуству; 8, 9.
Писање наративног есеја;  Есеј процеса и анализе;Практична примена вокабулара у писању есеја

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода

Литература
1. Winston, JJ, Clare, A., (2007)Total English – Proficiency (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

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Савремени енглески језик 7

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


