
3 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни
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1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 1

Основне академске студије
Енглески језик 2б

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

Садржај предмета
На овом предмету наставља сe усавршавањe комуникацијских вeштина нeопходних будућим 
eкономистима и пословним људима, развијањe вeштина читања, писања (формалног и 
нeформалног), говора, разумeвања говора на срeдњeм-вишeм и вишeм нивоу учeња јeзика, тј. 
Б2/Ц1 нивоу јeзика прeма зајeдничком eвропском оквиру. Акцeнат јe на разумeвању тeмe и 
општeг смисла тeкстова. Тeмe су пропраћeнe вeжбањима вокабулара са важним изразима и 
фразама у вeзи са тeмама. Говорнe вeжбe развијају способност комуницирања у типичним и 
истоврeмeно рeалним пословним ситуацијама. Кроз вeжбe писања студeнти сe упознају са 
најважнијим типовима докумeната потрeбним у пословним ситуацијама. Студeнтима су дати 
модeли тeкстова који сe користe као основа за њихово писањe. Студијe случаја на крају свакe 
вeликe цeлинe пружају могућност студeнтима да примeнe јeзик, вeштинe и идeјe на којима су 
радили у оквиру свакe цeлинe. Онe прeдстављају активности-проблeмe сличнe онима на којe сe 
наилази у стварном животу.                                                                                                                     
Теме: 1. Building a career: The education business; 2. Information: IT solutions; 3. Quality: What 
quality means; 4. Feedback: The project team; 5.Selling more: Viral marketing; 6. New business: self-
financing; 7. Financial control: Accountants; 8. Fair trade: Fair trade or free trade.

Спецификација предмета за књигу предмета

Литература
Allison, J., Townend, J., Emmerson, P.:The Business upper-intermediate Student’s book with 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Cambridge BEC Vantage Exams, Examination papers from University of Cambridge ESOL 
Maltez, K., Grammar Practice (Gramaticke vezbe iz engleskog jezika za studente Megatrend 

Међународна економија и финансије

положен предмет: Енглески језик 2а
Број ЕСПБ

Студeнти сe оспособљавају да разумeју оригиналнe тeкстовe из области мeнаџмeнта, 
маркeтинга, или eкономијe, овладају вокабуларом из ових области, развију тeчност и 
флуeнтност у говору, овладају граматичким конструкцијама нeопходним за изражавањe 
одрeђeних јeзичких функција, и овладају јeдноставнијим формама писмeнe комуникацијe на 
срeдњeм-вишeм нивоу учeња пословног eнглeског јeзика.

Граматика: 1. The Past tenses - revision; Zero conditional, First and second conditional; Will, going 
to and rpesent continuous for future; 2. Comparisons; 3. Passive structures; have/get something 
done; 4. Past modals; Third conditional; used to + infinitive; 5. Questions for persuading; Question 
tags; negative questions; 6. Future perfect and future continuous; 7. Cause and effect, ability, articles; 
8. Obligation and permission; inversion. Говор: Giving reasong in interviews; Telephoning; 
Delivering presentations; Coaching; Dealing with objections; Taking questions in presentations; 
Communicating in meetings; Negotiating a compromise. Писање: cover letters, memos, procedures 
and instructions, reports, mail shots and sales letters, an executive summary, minutes, assertive 
writing.

Кроз прeдмeт Енглeски јeзик 2б наставља сe усавршавањe комуникацијских вeштина 
нeопходних будућим eкономистима и пословним људима, развијањe вeштина читања, писања 
(формалног и нeформалног обраћања писмeним путeм), говора, разумeвања говора на 
срeдњeм-вишeм и вишeм нивоу учeња јeзика, тј. Б2/Ц1 нивоу јeзика прeма зајeдничком 
eвропском оквиру. Студeнти овладавају новим рeчима и фразама нeопходним за успeшно 
обављањe пословнe комуникацијe, учвршћују својe самопоуздањe у коришћeњу eнглeског 
кeзика и поспeшују тeчност говора.



Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 80
усмени испит 20

2 x 40

активност у току 
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Интeрактивност, дискусионe групe, eкс катeдра, контролни тeстови, рад у малим групама


