
6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска 

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички

Назив предмета Енглески језик Б1

Наставник (за предавања) Милошевић Т. Иван, Косановић Ј. Милина, Липовшек Б. Емилија

Наставник/сарадник (за вежбе) Милошевић Т. Иван, Косановић Ј. Милина, Липовшек Б. Емилија, Кесић Ч. Смиљка

• Развити равномерно основне способности читања, слушања, говора и писања.

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Главни циљ наставе енглеског језика као другог страног језика (Б језика) на почетном нивоу јесте да оспособи 
студенте за основне комуникацијске вештине. Нагласак је стога на практичном, комуникативном коришћењу 
језика у говору, и на оспособљавању студената да разумеју писане и усмене текстове и дијалоге на основном 
нивоу. Кроз овај предмет студенти ће се такође упознати са основним терминима из струке и основним 
вокабуларом који се користи у свакодневном пословном комуницирању. 

До краја прве године студенти ће:

• Моћи да разумеју једноставан изворни писани или говорни материјал на енглеском језику.

• Моћи да одговоре на постављена питања и да постављају питања везана за догађаје из свакодневног живота и 
рада

• Моћи да у краћем излагању изложе своја мишљења, ставове и осећања.

• Научити како да на енглеском језику пласирају основне информације из области туризма.

• Научити основне фразе неопходне за комуникацију телефоном на енглеском језику.

• Бити припремљени за успешно полагање испита.

Садржај предмета

Први контакти (упознавање, основни лични подаци), основне животне ситуације (студирање, посао, слободно 
време), опис физичког изгледа, изглед куће или стане, временски услови, путовања, основни подаци о хотелима, 
услузи и садржајима у хотелу, путовање авионом, превозна средства и саобраћај, основна садашња и прошла 
времена.

Упутства како доћи до неког објекта у граду, телефонски разговори, разгледање града, ресторан и храна, давање 
информација о смештају и хотелским садржајима, постављање директних питања.

Литература
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Обавезна:

Lindsay Clandfield- Straightforward elementary, Macmillan Publishers, Oxford, 2006

Додатна:
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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 50

10

15

Travel Guide: Serbia in Your Hands, Туристичка организација Србије, Београд 2005

2 Енглеско-српски, српско енглески речник, Институт за стране језике, Београд, 2005; 

Oxford English-Serbian Student`s Dictionary, Oxford University Press, 2006;

Randolph Murphy, English Grammar in Use-Elementary, Cambridge University Press, 2003; 

практична настава

колоквијуми

семинари

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Настава се изводи на предавањима и вежбама. Користи се комуникативан приступ, са циљем да се студенти што 
више изложе изворном језику и подстакну да активно говоре. На часу се користи дијалог, рад у паровима и 
мањим групама. Студенти имају и већи број краћих домаћих задатака који усмеравају њихов самостални рад код 
куће. Студенти се усмеравају и  на то да на интернету пронађу неке од основних информација везаних за струку 
на енглеском језику, да их језички анализирају и интерпретирају. Студенти раде неколико пројеката у којима 
презентују информације које су сакупили о некој од тема из туризма (смештај, дестинација итд.)

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 5 писмени испит 20


