
Табела 5.2 Спецификација предмета                 
Студијски програм/студијски програми : Агроекономија – Agricultural Economics  
Назив предмета: Пословни енглески језик 2 – Business English 2  
Наставник: др Бојана Б. Комароми, мр Александар М. Јагровић, мр Игор Ђ. Цвијановић  
Статус предмета: изборни   
Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Утврђивање, даља надоградња и усавршавање садржаја и форме базичних образаца граматике, 
изговора, говорног и писаног језика ради унапређења способности студената да комуницирају на 
вишем средњем нивоу општег енглеског језика. Усвајање, даља надоградња и активација стручних 
термина и појмова из области пољопривреде на напредном нивоу знања (BEC Vantage).  
Исход предмета 
Студенти ће бити оспособљени да се активно служе општим енглеским језиком на вишем средњем 
нивоу знања (Б2 ниво на основу Common European Framework of Reference for Languages ). 
Студенти ће такође бити оспособљени да активно користе стручну терминологију из области 
пољопривреде на напредном нивоу знања (BEC Vantage). 
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 (британском 
или америчком). Морфологија –   Именице – множина, род, генитив. Заменице – личне, присвојне, 
повратне, упитне, релативне. Придеви – поређење. Прилози – место прилога 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. Превођење – Превођење се обавља у оба смера. 
Практична настава: Вежбање говорног језика кроз обраду ситуација. Развијање способности 
превођења. Развијање вештина пословне комуникације и академског писања. Обнављање граматике 
кроз вежбе. Презентације у вези са струком пољопривреде. Усвајање вештинa презентовања на 
енглеском језику. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавање: 
2x15=30 

Вежбе: 
2x15=30 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки рад: 

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

Оцена знања (максималан 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     15+15   
семинар–и       –   
 
 




