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Циљ предмета
Овладавање најзначајнијим терминима везаним за струку. Усвајање стручне терминологије сагласне
са дефиницијама, класификацијама, терминима и појмовима усвојеним у савременим европским
стандардима кроз обрађивање текстова из научно-популарних часописа из различитих области
информационих технологија. Проширивање знања енглеског језика струке увођењем респективног
вокабулара и универзалних граматичких и лексичких конструкција карактеристичних за енглески
језик информационих технологија.
Исход предмета
Студенти ће поседовати базични вокабулар термина везаних за област студирања. Моћи ће да прате
разноврсну литературу из области ИТ и комуницирају о стручним темама на енглеском језику, користећи
термине и реченичне конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Обрада и анализа стручних текстова са посебним акцентом на терминима везаним за струку и усмерење.
Граматичка и лексичка грађа која обухвата: поређење, класификовање, исказивање сврхе или функције,
описивање саставних делова, описивање процедура и процеса, узрочно-последичних веза.
Проширивање употребе важнијих граматичких времена у енглеском језику, пасивних и активних реченица,
кондиционалне реченице, разјашњавање језичких недоумица у контексту струке, сложенице и колокације,
партиципске конструкције.
Практична настава
Читање и анализа савремених стручних текстова на енглеском језику. Лексичке и граматичке вежбе која
прате текстове којима се проверава усвојена језичка грађа.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2 + 0
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)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
30
колоквијум-и
30
семинар-и

