
Студијски програм/студијски програми : Основне струковне студије оптометрије 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне струковне студије 
Назив предмета: Енглески језик 2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Станка С. Радојичић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Енглески језик 1 
Циљ предмета 
Овладавање језичким вештинама за потребе струке, достизање успешног нивоа писмене и усмене 
комуникације на енглеском језику и стицање основе за даље усавршавање у струци. 
Исход предмета  
Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 

- Опште способности: комуникацијскa компетенције и правилна интерпретација информација 
приказаних у табелама, графиконима и дијаграмима, познавање основних карактеристика 
пословног писма, писање мотивационог писма. 

- Предметно-специфичне способности: терминологија струке, брза и прецизна размена 
информација у контексту енглеског као језика струке, кориштење стручних и техничких 
приручника, ефикасна употреба речника, волабулар (давање дијагнозе, клиничка испитивања и 
примарна нега); разумевање стручног текста, писање кратких извештаја. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.Говорни језик струке: описивање и упоређивање, изражавање еквиваленције, усмене презентације, 
пословна и професионална комуникација 
2.Писмена комуникација у струци: техничка упутства, таблеле, графикони, извештаји и пословна писма 
3.Карактеристике стручног дискурса: творба речи, префикси, суфикси, модални глаголи, фразни глаголи, 
пасивне и инфинитивне конструкције, сложене реченице и везници  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Практична настава  
Комуникацијске вештине (усмене и писмене) на теме из пословног окружења, развијање стратегија 
читања, увежбавање граматичких категорија. Интерактивни приступ: дискусије, подела улога, 
индивидуални рад, групни рад, аудио-визуелна средства, писмена и усмена провера знања. 
Литература  
Уџбеници и граматике: 
 

1.  Natural English, upper- intermediate SB& WB, OUP 
2. Murphy, Raymond English Grammar in Use, OUP 

 
Речници: 
 

1. Millodot, Michael Dictionary of Optometry, Butterworths, England 
2. Oxford Business English Dictionary, with CD-ROM, OUP 
3. Oxford English Serbian Student’s Dictionary, OUP 

Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања:3 
 

Вежбе:2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања (3 часа недељно, у току семестра), вежбе (2 часа недељно, у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 20 усмени испит 55 
колоквијум-и 15 ..........  
семинар-и 5   



 
 


