Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Економија и туризам

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Заједнички

Назив предмета

Енглески језик Б3

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

Основне струковне студије

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ

предмета
Исход
предмета

6

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

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 на трећој години студенти ће наставити да се упознају са основним терминима из струке и
вокабуларом који се користи у свакодневном пословном комуницирању.
До краја школске године студенти ће:
• Моћи да разумеју једноставан изворни писани или говорни материјал на енглеском језику.
• Развити равномерно основне способности читања, слушања, говора и писања.
• Проширити свој основни и стручни вокабулар.
• Моћи да разговарају о туристичким аранжманима и да их понуде клијенту.
• Моћи да напишу свој CV и да одговоре на питања на интервјуу за посао.
• Моћи да комуницирају са студентима из других земаља директно или путем интернета (мејлом).
• Бити припремљени за успешно полагање испита.

Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Презентација туристичке дестинације, врсте одмора, путовање авионом и осталим превозним средствима,
ресторани и храна, куповина, новински наслови и читање новинских чланака, посао и занимања, писање биграфије
и интервју за посао, нови трендови у туризму.

Вoђење разговора за посао. Презентовање дестинација. Описивање тематских ресторана. Израда биографије.
Описивање нових врста туризма. Упознавање са разним видовима туризма и различитим дестинацијама путем
видео материјала.
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Додатна: 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-Pre-intermediate,
Cambridge University Press, 2003; Travel Guide: Serbia in Your Hands, Туристичка организација Србије, Београд 2005
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски
истраживачки рад
Предавања
Вежбе ДОН
Остали часови
2
2

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,
Методе
рад у паровима и мањим групама. Студенти имају и већи број краћих домаћих задатака који усмеравају
извођења
њихов самостални рад код куће. Студенти се усмеравају и на то да на интернету пронађу неке од
наставе
основних информација везаних за струку на енглеском језику, да их језички анализирају и интерпретирају.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току
предавања

поена

Завршни испит

поена

5

писмени испит
усмени испит

20
50

практична настава
колоквијуми

10

семинари

15

