
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Пољопривредна техника и информациони системи 
Назив предмета: Енглески језик – English Language 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Бојана Б. Комароми, мр Александар М. Јагровић, мр 
Игор Ђ. Цвијановић   
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:- 
Циљ предмета Усвајање, утврђивање и надоградња основних образаца граматике, изговора, говорног и 
писаног језика ради оспособљавања  студената за формалну и неформалну комуникацију на општем 
енглеском језику. Упознавање студената са стручном литературом, односно усвајање и активација 
основних термина и појмова из домена пољопривреде и уже научне области релевантне за студијски 
програм.    
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да се активно служе општим енглеским језиком на 
основном, нижем средњем или средњем нивоу знања у говорном и писаном медијуму у зависности од 
нивоа на коме су похађали наставу (А1, А2 или Б1 ниво на основу Common European Framework of 
Reference for Languages). Студенти ће такође бити оспособљени да препознају и активно користе основне 
стручне термине и појмове  из области пољопривреде и уже научне области релевантне за студијски 
програм.   
Садржај предмета 
Теоријска настава  Фонетика – врши се интервенција у изговору студената на нивоу акцента и 
интонације у циљу приближавања њиховог изговора једном од стандардних варијетета енглеског језика – 
британском или америчком. Морфологија – Именице – множина, род, генитив. Заменице – личне, 
присвојне, повратне, упитне, релативне. Придеви – творба и поређење. Прилози – грађење, место и 
поређење. Глаголи – глаголски облици, помоћни глаголи, модални глаголи, глаголска времена, герунд. 
Синтакса – Ред речи, проста реченица, сложена реченица, реченична веза. Лексика – Фразеолошки 
глаголи, идиоми, сложенице и колокације. Превођење – Превођење се обавља у оба смера – како са 
српског на енглески језик тако и са енглеског на српски језик. 
Практична настава: Вежбање говорног језика кроз обраду практичних животних ситуација. Развијање 
способности и техника превођења. Активација граматике у служби комуникације. Презентације уско 
везане за струку. Усвајање вештина презентовања на енглеском језику. 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације. Рад у малим групама. Рад у паровима. 
Самостални рад уз употребу аудио–визуелних средстава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 10 усмени испит 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и    
 




