
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Енглески језик у туризму Б1 (Т204а) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Б. Вуковић Војновић и Марија С. Нићин 
Статус предмета: Обавезан заједнички предмет 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Претходно одслушан и положен Енглески језик у туризму А2  
Циљ предмета Усвајање језичких елемената, функционалних израза и вокабулара у вези са струком 
(у складу са изабраним модулом). Препознавање стила писменог и усменог изражавања - формални и 
неформални регистар.  Примарна и секундарна анализа стручних текстова, препознавање лексичких и 
граматичких особина текстова и контрастивно упоређивање са матерњим језиком, комуникативне и 
реторичке функције стручних текстова. Усвајање основних техника писања из области пословне 
комуникације и језика струке. Развијање вештине превођења у оквиру језика струке. 
Исход предмета На основу одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене  
1. опште способности: препознавање особина општег и стручног језика, критичко размишљање, 
усвајања правила комуникације у оквиру струке, овладавање академским нивоом анализе говорног и 
писаног дискурса и академским нивоом говорног и писаног изражавања, овладавање тимским радом 
у пару и групи. 
2. предметно-специфичне способности: читање или слушање и анализа стручног текста на енглеском 
језику и издвајање кључних концепата одговарајуће области (стварање стручног вокабулара) и 
контрастирање са матерњим језиком, усвајање културолошких особености говорног и писаног 
енглеског језика у оквирима језика струке, усвајање лексичких и граматичких особина академског 
језика дате струке и примена стечених знања у конкретним писаним и говорним задацима. 
Садржај предмета Теоријска настава - особине језика струке, препознавање особина и усвајање 
елемената говорног енглеског језика струке, особине и усвајање елемената писаног језика, анализа 
потреба  у вези са употребом енглеског језика као језика струке у будућем занимању, развијање 
когнитивних способности учења језика, утврђивање стилова учења и развијање стратегије учења 
нових речи и контрастирања са српским језиком. Практична настава - Читање и анализа текстова на 
следеће теме: географија туризма - географске, културне и природне карактеристике региона; 
креирање и излагање резултата из анкете - разлози путовања, структура и организација туристичке и 
хотелске привреде/структура и организација  занимања у туризму/хотелијерству, пословање 
туристичких агенција и оператора/хотела/ресторана, резервације, учтиво изражавање – тражење и 
давање информација,  усмена и писмена презентација туристичке дестинације/хотела, ресторана,  
разумевање и давање обавештења на аеродрому, писање кратке информативне брошуре, писање CV - 
ија и писма пријаве за посао, догађаји у туризму - давање информација и информативна брошура, 
планирање путовања – итинерер. Усмена презентација туристичке дестинације или 
манифестације/догађаја. Поред општих туристичких и угоститељских садржаја, убацују се и текстови 
везани за стручни вокабулар за специфичне модуле. 
Литература  
1. Вуковић Војновић, Д. English for Tourism and Hospitality, уџбеник, Природно-математички 
факултет у Новом Саду, 2010. 
2. Harding, K., Going  International - English for Tourism, Oxford University Press knjigе i radnе sveskе, 
audio materijal 
3. Wood, N., Tourism and Catering - Workshop, OUP 
4. Jakobs, M. & Strutt, P., English for International Tourism, Longman 
5. Додатна литература,  граматике, речници, аутентични материјали и мултимедија  
Број часова  активне наставе                                                                                  3 (45) Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
- 

Други облици наставе:- Студијски истраживачки 
рад:- 

Методе извођења наставе Предавања се комбинују са комуникативним, интерактивним вежбама уз 
примену рачунара и мултимедија, а од студената се очекује активно учешће у настави и критичко 
размишљање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   
 


