
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Енглески језик у туризму Б2 
Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Драгана Б. Вуковић Војновић и Марија С. Нићин 
Статус предмета: Oбавезан заједнички предмет 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Претходно одслушан и положен предмет Енглески језик у туризму Б1 
Циљ предмета Надградња стеченог знања са претходног нивоа, усвајање комплекснијих језичких 
елемената, функционалних израза и вокабулара у вези са струком. Развијање 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. 
Исход предмета На основу одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене  
1. опште способности: препознавање особина пословног језика, критичко размишљање, усвајања 
правила пословне 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 - културолошки аспекти страног језика струке, даље развијање 
елемената говорног и писаног језика, језичке структуре релевантне на Б2 нивоу и језика струке у 
различитим секторима, развијање когнитивних способности учења језика и критичког мишљења. 
Практична настава - усмена и писмена обрада савремених тема релевантних за струку- културна 
добра у туризму (опис града, знаменитости, људи, услуга), промотивне и организационе активности, 
конгресни туризам - организовање конференције, одрживи туризам у свету и код нас - текстови и 
разумевање текста, слушање предавања на енглеском на тему из струке - хватање белешки на 
енглеском, независна путовања, рурални туризам,  spa и wellness туризам. Активности са клијентима - 
жалба и одговор на жалбу, осигурање, језик туристичког водича – коментар обиласка, туре, 
анимација, планирање и организација састанака - симулација. Писање промотивне брошуре, писмо 
жалбе и одговор на жалбу, писање есеја "за" и "против" на основу дебате и датих белешки, у циљу 
даљег развоја критичког мишљења . Додатни текстови за обраду и дискусију за посебне модуле.  
Литература  
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факултет у Новом Саду, 2010. 
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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   
 


