
Студијски програм/студијски програми: Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: Енглески језик за инжењере 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Павловић М. Наташа 

Статус предмета: Обавезан заједнички за модуле 2 и 4, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:   

Циљ предмета 

Предмет Енглески за инжењере припрема студента да знања и вештине из области струке 

користи у синергији са енглеским језиком, што му отвара могућност за брже запошљавање, 

даље усавршавање и на нематерњем језику, као и за управљање пројектима који се остварују 

у сарадњи са иностранством. Израда и презентација пројектног задатка уводе студента у 

самостално излагање резултата истраживања на енглеском језику. Кроз непрестано 

употпуњавање знања пословног енглеског језика и тимски рад, студент стиче самопоуздање 

у комуникацији и оспособљава се за практично решавање свакодневних задатака на будућем 

радном месту.  

Исход предмета  

Студент је оспособљен да: 

1) користи енглески језик у комуникацији са радним окружењем;  

2) прати стручну литературу и примењује вокабулар струке; 

3) излаже резултате рада и истраживања; 

Садржај предмета 

Обрада стручних текстова и проширивање вокабулара из области струке. Коришћење 

стручне литературе. Систематизација граматичке грађе. Коришћење пословног језика.  

Литература  

[1]  Bauer Hans Jürgen, English for Technical Purposes, Cornelsen & Oxford University Press 

Gmbh & Co., Berlin, 2000.  

[2]  White Lindsey, Engineering, Oxford University Press, 2003. 

[3]  Bonamy David, English for Technical Students 1-2, Longman, 1984.  

[4]  Настић Добрила, Вучковић-Косовац Вера, Енглески језик за електротехничке и 

машинске факултете, Свјетлост, Сарајево, 1984. 

[5]  Тодоровић С., Пословна преписка на енглеском језику, Саврем. администрација, Београд, 

1992. 

[6]  Kessler Susen, Пословни енглески, Мозаик књига, Загреб, 1995. 

[7]  Скрипта, једнојезични и двојезични речници, итд. 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0 
Предавања: 

3 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

0 

Студијски 

истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе 

Комуникативни приступ у настави страних језика. Проверавање разумевања текста и 

проширивање вокабулара уз коришћење разноврсних вежбања. Самосталан и групни рад. 

Презентација пројектних задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

колоквијум  2x15=30  писмени испит 20 

пројектни задатак 30 усмени испт 20 

  Укупно 100 

 


