
 

Студијски програм: ОАС Геоинформатика   

Назив предмета: Енглески језик у геонаукама 1 (ГИС206) 

Наставник: мр Марија Нићин 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавање језичким вештинама, обрада и разумевање типолошки различитих текстова, аутентичних 

ситуација и тема еквивалентних нивоу Б2 Европског оквира за језике. 

 

Исход предмета  

Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 

Опште способности: самостална примена енглеског језика у свакодневним и професионалним ситуацијама, 

писмена и усмена комуникација 

Предметно-специфичне способности: самостална употреба писаних текстова из тематски различитих 

професионалних домена, разумевање  говорног језика струке, писање кратких професионалних писмених 

форми. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Размевање аутентичног писаног и говорног материјала из домена геонаука; разумевање тачног значења 

одређених израза; вежбе слушања и разумевања, стратегије усвајања вокабулара из тематских области 

струке и науке. 

Говор: самостално изражавање у ситуацијама из професионалног окружења, презентовање података и 

дискусије о актуелним темама (географске појаве, животна средина, становништво, хидрологија, 

климатологија, временске непогоде и хазарди, просторно планирање, ГИС, информационе технологије и сл),   

Читање: оспособљавање за самосталну употребу и разумевање писаних академских и професионалних 

текстова  

Писање: формална и неформална комуникација, кратки професионални извештаји 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Комуникацијске вештине у професионалном окружењу, стручни семинари, читање и разумевање текста, 

увежбавање лексичко-граматичких категорија карактеристичних за енглески за професионалне намене, 

подстицање самосталног истраживања и учења, кратке презентације о темама из геонаука. 
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Број часова  активне наставе  

3 (45) 
Теоријска настава: 3 Практична настава: - 

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) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит 0-45 

практична настава 0-0 усмени испит 0-10 

колоквијум-и 0-40 ..........  

семинар-и 0-0   
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