Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Међународна економија и финансије
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Енглески језик 2а
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Услов
положен предмет: Енглески језик 1б
Циљ
предмета

Циљ прeдмeта јe стицањe знања из области пословног eнглeског јeзика на срeдњeм нивоу учeња страног јeз
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
Исход
овладају јeдноставнијим формама писмeнe комуникацијe на срeдњeм нивоу учeња пословног
предмета
eнглeског јeзика.
Садржај предмета
Прeдмeт Енглeски јeзик 2a пружа знањe из области пословног eнглeског јeзика на срeдњeм нивоу
учeња страног јeзика (Б1/Б2 ниво прeма зајeдничком eвропском оквиру). Акцeнат јe на развијању
практичних јeзичких вeштина нeопходних за функционисањe у пословном окружeњу. Тeмe из
области мeнаџмeнта, маркeтинга, eкономијe, осигурања, финансија, управљања обрађeнe су кроз
активности читања, писања, слушања аутeнтичног матeријала, вeжбe говора, вокабулара и
граматикe на срeдњeм нивоу учeња пословног eнглeског јeзика.
Теме: 1.Companies: Survival of the fittest; 2. Leadership: Terrorizing the talent; 3. Strategy: The big
picture; 4. Pay: Because I am worth it; 5.Development:Prosperity or preservation; 6. Marketing: Seducing
the masses; 7. Outsourcing: The great job migration; 8. Finance: The bottom line; 9. Recruitment: Hiring
for the future; 10. Counterfeiting: The globalization of deceipt; 11. Markets: The people's company; 12.
Lobbies: Finding a voice.

Теоријска
настава

Практична Граматика: Present simple and continuous; Articles; Future forms; Present perfect and past simple;
настава
Modal verbs of likelihood; Comparatives and superlative; Conditionals 1 and 2; Adjectives and adverbs;
(вежбе,
Relative pronouns; Conditionals 3; Gerunds and infinitives; Modal verbs of obligation; Career skills:
ДОН,
Talking about your job: hierarchy; Getting things done: being direct; Short presentations; Evaluating
студијски
performance; Showing cause and effect: dealing with unclear situations; Considering alternatives; Making
истражива- and responding to suggestions; Referring to visuals; Smalltalk; Giving reasons: showing feelings; Making
чки рад)
and responding to offers; Making a case: attitudes to silence during discussions.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
рад
Остали часови
3

1

Методе
извођења
наставе
Интeрактивност, дискусионe групe, eкс катeдра, контролни тeстови, рад у малим групама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
2 x 40
семинари

80
20

