
4 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

20 писмени испит
10 усмени испит 10

30+30

шпански језик за економисте 2а

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Разумевање импута на циљном језику везаног за економију и пословну комуникацију, 
изражавање сопствених ставова, учешће у дебатама, разумевање и писање чланака, 
извештаја, пословних писама, као и познавање и употреба одговарајућег протокола у 
различитим земљама шпанског говорног подручја и њихово поређење са изворном и другим 
културама. 

утврђивање горе наведених садржаја кроз вежбе из радне свеске, слушање аудио и гледање 
видео записа, као и њихово тумачење путем усменог и писаног изражавања; групни пројекти и 
презентације. 

Рад на усвајању и утврђивању граматичких и лексичких садржаја, посебно термина из домена 
пословне комуникације и кореспонденције у различитим земљама шпанског говорног подручја.

Садржај предмета
I  недеља: el cuerpo humano; expresar el dolor y el malestar; el imperativo regular.
II недеља: el imperativo con pronombres; el imperativo de los verbos irregulares; el concepto de 
cuidado personal y de belleza. 
III недеља: la asistencia sanitaria y la sanidad pública y privada; expresiones y refranes sobre la 
salud; consulta médica.
IV недеља: expresar la opinión; los comparativos y los superlativos; los gestos.
V недеља: expresar acuerdo y desacuerdo; las interjecciones y frases interjectivas.
VI недеља: la comunicación en la universidad y en la empresa; las titulaciones y las profesiones.

Спецификација предмета за књигу предмета

Комуникативна настава и интегрисање свих језичких вештина, интерактивност и активно 
учење/усвајање, рад у пару/групи, континуирана евалуација и аутоевалуација, групни пројекти и 
усмене презентације.
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Међународна економија и финансије

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

основне академске студије
шпански језик за економисте 2б

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


