
Студијски програм: ОАС ИМ 
Назив предмета: Енглески језик 1а 
Наставник/наставници: Лидија Палуровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање са основама енглеског језика као језика струке. Обнављање најосновнијих граматичких и 
лексичких структура енглеског језика (Present simple tense, Past simple test, Present continuous, Present Perfect, 
именице, заменице, придеви, прилози). Усвајање основних термина и израза који се користе у пословном 
енглеском језику. Развијање усмене и писмене комуникације у различитим пословним ситуацијама.  
Исход предмета 
Студенти поседују базични вокабулар термина везаних за област студирања (називи послова, представљање; 
организација предузећа, заказивање састанака, комуникација путем интернета, технички опис производа); 
познају основне и најважније граматичке и лексичке структуре; могу да прате и учествују у једноставним 
комуникационим ситуацијама везаним за пословни енглески језик, користећи термине и реченичне 
конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Вокабулар: профил предузећа, представљање, организација предузећа, телефонски разговори, писање 
имејлова, читање графикона, спецификације производа, заказивање састанака, поређење, вокабулар везан за 
финансије, историју предузећа, рекламирање и маркетинг, конференције... 
Граматика: времена (Present simple tense, Past simple tense, Present continuous tense, Present Perfect), бројиве и 
небројиве именице, заменице, поређење придева, пасив, модали. 
Практична настава  
Вокабуларне и граматичке вежбе које прате теоријску наставу, активности везане за читање, слушање, 
писање и причање на енглеском језику.  
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Комбинација различитих метода: модел интерактивне наставе (предавање, дискусија); активирани облици 
учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, функционално-
појмовни приступ. Коришћење аудио и аудио-визуелних средстава у настави. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 30 
Практична настава Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30 
Семинар-и 


