Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.09
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Енглески језик-општи део (elementary)
Наставник (Име, средње слово, презиме): Јелена Р. Мијаиловић
Вежбе: Младен З. Максимовић
Статус предмета: Опциони предмет на основним академским студијама, II семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов: /
Циљпредмета:
Енглескијезик-општи део (elementary) представља предуслов за учење пословног енглеског језика чиме се
обезбеђује континуитет учења страног језика што је од изузетног значаја за развој будућих младих
правника у развијеном друштву, који претендују да буду део развијене ЕУ. Свака лекција обухвата
граматику која је прилагођена нивоу знања студената дате групе.
Исходпредмета:
Студент би требало да уме да напише једноставан стручан текст на енглеском језику уз помоћ речника,
што представља основу за касније писање сложенијих стручних текстова на пословном енглеском језику;
да може да чита и разуме базичну стручну литературу; да покаже способност вођења једноставне стручне
комуникације.
Садржај предмета:
• Verb to be
• Possessive adjectives
• Present Simple 1
• Present Simple 2
• There is/are
• How many....?
• Prepositions of place
• can/can’t
• was/were
• Past Simple 1
• Irregular verbs
• Time expressions
• Past Simple 2
• Negatives ‘ago’
• Count and uncount nouns
• Comparatives and Superlatives
• Present Continuous
• Going to
• Infinitive of purpose
• Adjectives and adverbs
• Present Perfect, ever,never, yet and just
• Present Perfect and Past Simple
Свака јединица се обрађује комбинацијом текста, граматике, вежби за богаћење вокабулара, дијалозима из
свакодневног говора, вежбама читања, писања, говора и слушања.
Литература:
c) основна:Headway, Elementary, Student’s book; Liz and John Soars, Oxford, 2007
d) Допунска:Речници, граматика, Workbook, Headway, Elementary, Oxford, 2006
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе: Предавања; Вежбе, Консултације, Семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
40
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
25
семинарски рад
15

