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Циљ предмета
Предмет Енглески језик омогућава студенту да се упозна са језиком струке и да паралелно осваја терминологију
струке на српском и на енглеском језику. Указује се на значај специјализованих речника и Интернета у
коришћењу страног језика. Студент се упознаје и са основним правилима за састављање пословних писама,
биографије на енглеском језику, итд.

Исход предмета
Студент је оспособљен да:
1) разликује свакодневни језик од језика струке;
2) препознаје усвојену стручну терминологију приликом читања непознатог текста на енглеском језику и
користи је на адекватан начин;
3) самостално проширује познавање језика струке;
4) правилно и сажето напише пословно писмо и своју биографију на енглеском језику;

Садржај предмета
Теоријска настава
Обнављање и проширивање знања енглеског језика стеченог током ранијег школовања. Презентација стручних
текстова из области грађевинарства са нагласком на терминологију струке.

Практична настава - вежбе
Надограђивање познавања граматике енглеског језика. Усавршавање вештина читања, писања, разумевања
стручног текста и усмене комуникације.
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Методе извођења наставе
Обрада пажљиво одабраних стручних текстова, вежбе у циљу стицања језичких и аналитичких вештина,
интерактивна настава,...
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