
Студијски програм : Рачунарске науке - основне академске студије 
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Статус предмета: Обавезан 
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Циљ предмета 
Систематско развијање свих језичких вештина (говора, разумевања говора, читања и писања) на нижем 

средњем нивоу, као и уједначавање предзнања ученика током прве године студија. Студенти се подстичу 

да активно учествују на часовима и користе језик којим владају. Они се корак по корак воде кроз нове 

задатке и језичке облике који им омогућавају да успешно комуницирају. 

Исход предмета  
Након одслушаног предмета студент треба да има развијене способности разумевања основних стручних 

термина, конструкција и појмова који се користе у научним текстовима и дискусијама, као и ефикасну 

употребу општих и стручних речника. На овај начин, студент усваја одређени степен писаног и говорног 

енглеског језика неопходног у рачунарству. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
У току прве године студија кроз интегративни приступ обрађују се: граматика, вокабулар, читање, 

разумевање говора, говор, писање, функције и ситуације на нижем, средњем нивоу учења језика (pre-

intermediate level). Опште теме (Leisure and life style, The best way to learn , Special occasions , Time off , 

Countries and cultures, Old and new, Health issues , Money, money, money , Imagine – visions of the future world). 

На првој години студија, осим општих тема које се обрађују, ученици се постепено упознају и са стручним 

темама, и то кроз избор текстова у области рачунарства и компјутерске технологије. 

 
Практична настава  
Говорне вежбе и конверзација у вези пређених тема. 

Литература  
1. Chris Redston, Rachel Clark, Gillie Cunningham, Belinda Cerda: Face to Face, Elementary,Cambridge 

University Press, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 4 

 

Вежбе:0 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања се комбинују са комуникативним интерактивним вежбањима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

40 

Завршни испит  поена 

60 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 35 (15+20) ..........  

семинар-и    

 


