
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Пословна економија 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставник/наставници: Слава Ивановић Миленковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Потребно је основно познавање граматичких, лексичких и правописних правила. 

Циљ предмета 

У оквиру овог предмета изучава се стицање неопходних знања и способности за квалификовано 

обављање послова у оквиру струке, односно оспособљавање студената у оквиру расположивог фонда 

часова предавања и вежби, за слободно усмено и писмено изражавање у личним и пословним 

контактима, телефонском, писменом и електронском комуницирању; oспособљавање студената за 

савладавање вокабулара и језичких израза карактеристичних за област који студирају, као и усвајање 

најфреквентнијих граматичких конструкција економског дискурса. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за савладавање језичких вештина и пословних термина из економских 

подручја студијских програма. Посебан исход је достизање одговарајућег нивоа компетентности 

коришћења вокабулара, језичких израза и граматичких категорија које се односе на основне делатности 

економског пословања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Teме које се обрађују представљају најрепрезентативније тематске области економске науке предвиђене 

наставним планом и програмом за студенте прве године Академије струковних студија косовско 

метохијска, Одсек Пећ – Лепосавић. Свака лекција садржи два текста: основни текст лекције (преузет из 

релевантних уџбеника економије са англосаксонског говорног подручја), са типичним реторичким 

формама које представљају одраз структуре мишљења у економској науци, и текст за додатно читање, 

који служи као допуна основном тексту. Сваки основни текст лекције обрађен је кроз вежбања чији је 

циљ развијање вештине читања и размишљања о одређеној теми, унапређење спсобности разумевања 

текста, усвајање специфичне терминологије економске науке, селективна обрада релевантне граматичке 

грађе и развијање комуникативне способности. 

Практична настава 

What is economics about? Economic and related sciences. The invisible hand. Economics vs. free goods. Types 

of goods. Opportunity Cost: The case of professional line-standers. Micro-and macroeconomics. Portrait of a 

many-sided Englishman. Positive and normative economics. 

Литература  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе 

Фронтална, дијалошка, писмена, усмена; Рад у групама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


