Студијски програм: Дипломирани професор географије / Дипломирани географ
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Енглески језик Б2
Наставник: мр Станка С. Радојичић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: пре полагања овог предмета, неопходно је положити Енглески језик Б1 (Г204а)
Циљ предмета
Овладавање језичким вештинама за потребе стуке, 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: комуницирање у свакодневним професионалним ситуацијама,
парафразирање, писање кратких форми, разумевање речи у контексту; закључивање на основу
контекста;
Предметно-специфичне способности: разумевање аутентичних текстова из области географских
наука, усвајање стучног вокабулара и карактеристика академског писања.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Говорни језик струке: стратегије за богаћење вокабулара; овладавање терминологијом из струке
и њој сродних дисциплина; презентације;
2. Писмена комуникација у струци: академско писање; претварање графичке информације у
писани текст; описивање табела; описивање мапа и дијаграма; парафразирање, писање биографије
(CV), мотивационог писма.
3. Карактеристике стручног дискурса: творба речи, префикси, суфикси, пасивне и инфинитивне
конструкције, сложене реченице и везници, члан, скраћенице
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Комуникацијске вештине, читање ради тражења одређене информације; брзо читање да би се
одредила главна идеја текста, увежбавање граматичких категорија, разумевање тачног значења
одређених израза; слушање и разумевање; основне стратегије истраживања на интернету и
стручној литератури, презентације.
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Остали часови:Број часова активне наставе 3(45)
Предавања: 3
Вежбе: 0
Други облици
Студијски
наставе:
истраживачки
рад:
Методе извођења наставе
Интерактивни приступ: дискусије, подела улога, индивидуални рад, групни рад, аудио-визуелна
средства, писмена и усмена провера знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
писмени испит
0-5
практична настава
усмени испит
0-5
колоквијум-и
..........
20-40
семинар-и
0-5

поена
30-45

