
 

Студијски програм : Рачунарске науке - основне академске студије 
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Број ЕСПБ: 4 
Услов: Енглески језик 1 
Циљ предмета 
Систематско развијање свих језичких вештина (говора, разумевања говора, читања и писања) на 

средњем нивоу. 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. 

У току овогкурса кроз интегративни приступ обрађују се: граматика, вокабулар, читање, разумевање 

говора, говор, писање, функције и ситуације на средњем нивоу учења језика (intermediatelevel). Такође, 

посебна пажња посвећена јеупознавању студената са стручном терминологијом кроз обрађивање 

стручних тема у области рачунарства и компјутерске технологије. 

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 
Interview: Computing  Support Assistant, Networks, Communications, The Internet 1 – e-mail and newsgroup, 

The Internet 2 – the World Wide Web, Interview: Website designer, Word processing, Databases and 

spreadsheets, Graphics and multimedia, Programming, Languages, Low-level systems, Future trends, 

Interview: IT Manager, Issues in computing, Careers in computing, Interview: Systems Manager. 

 

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    

 


