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Циљ предмета 
Студенти проширују своје знање из области рачунарства и компјутерске технологије на енглеском 

језику. Материјал који је студентима на располагању покрива различите области њиховог 

инртересовања и задовољава потребе за свим језичким вештинама. Комуникација је сада у центру 

пажње, и то кроз представљање концепата поменутих области кроз такозвани ‘таск-басед’ приступ у 

настави језика (учење језика кроз решавање задатака) и комуникативни приступ. Осим тога, посвећује 

се пажња и развијању вештина читања (различитих врста читања) и писања (формалног и 

неформалног). 

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 треће године студија кроз интегративни приступ обрађују се граматика, вокабулар, читање и 

разумевање говора, говор, писање, функције и ситуације на средњем нивоу учења језика (интермедиате 

левел). 

Области знања  које се обрађују: 

Discrete Structures, Programming Fundamentals, Algorithms and Complexity, Architecture and Organization, 

Operating Systems, Net-Centric Computing, Programming Languages, Human-Computer Interaction, 

Graphics and Visual Computing, Intelligent Systems, Information Management, Social and Professional Issues, 

Software Engineering, Computational Science. 

 

Практична настава  
Говорне вежбе и конверзација у вези пређених тема. 

Литература  
1. Eric H. Glendinning, John McEwan: Basic English for Computing, Oxford University Press, USA, 2003 

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    

 


