УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
I година студија
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Катедра за англистику – Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

EH-23-1-002-1
Обавезан
Наставник/ -ци
др Љерка Јефтић, ванредни
Сарадник/ -ци
ма Маја Ковачевић, виши асистент
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2*15*1,4 = 42 2*15*1,4 = 42
0*15*1,4 = 0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 2*15 + 0*15 = 60
2*15*1,4 + 2*15*1,4 + 0*15*1,4 = 84
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 60 + 84 = 144 сати семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. разумије реченице и уобичајене изразе за функционисање у свакодневним ситуацијама,
Исходи учења
2. комуницира у свакодневним ситуацијама (у породици, школи, на излету, у куповини...),
3. каже основне информације о себи, о блиском окружењу и о темама свакодневног живота,
4. влада језичким вјештинама на нивоу А 2 (према CEFR).
Условљеност
Нема условљености.
Разноврсни облици рада у зависности од наставне јединице: обрада садржаја кроз ex cathedra
Наставне методе
предавања, дискусије, конверзацију.
1. ‘Getting to know you’ – text presentation and comprehension; Making questions (present, past, future
tense)
2. Parts of speech (adjectives, prepositions); Social expressions
3.’The way we live’ – text presentation and comprehension; Collocations
4. Present tenses (revision)
5. ‘What happened next?’ / text presentation and comprehension; Adverbs and time expressions
6. Past tenses
Садржај
7. Revision of past tenses
предмета по
8. ‘The market place’ – text presentation and comprehension; Articles
седмицама
9. Expressing quantity with countable and uncountable nouns
10. ‘What do you want to do?’ – text presentation and comprehension; Verb patterns
11. Future intentions
12. -ed and –ing adjectives
13. ‘Places and things’ – text presentation and comprehension
14. Comparative and superlative adjectives
15. Revision
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Soars, John and Liz, with
New Headway (third edition) – Pre-Intermediate;
2007.
Sylvia Wheeldon
Oxford: Oxford University Press.
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Врста евалуације рада студента
Бодови
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама и активност на часу
10
тест
15
колоквијум
35
Завршни испит
завршни испит (усмени)
40
УКУПНО
100
http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/2_EH_Engleski_jezik_1.pdf
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Проценат
10 %
15 %
35 %
40 %
100 %

