
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

 

Студијски програм: Индустријски менаџмент  

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за англистику – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

(кратка – индекс) Обавезан  II 5 

Наставник/ -ци Др Љерка Јефтић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци ма Маја Ковачевић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 2*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15  = W 

30+30+0=60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1,4 + 2*15*1,4 + 2*15*1,4 = T 

42+42+0=84 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
60 h +84 h =144 h 

Исходи учења 

Након успјешно савладаног градива очекује се да ће студенти: 
1. унаприједити своје знање предвиђених граматичких и лексичких структура; 
2. унаприједити комуникативну компетенцију стечену кроз претходно образовање (ниво А2 

према CEFR) 
 

Условљеност Положен испит ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставне методе 
Разноврсни облици рада у зависности од наставне јединице: обрада садржаја кроз ex cathedra 
предавања, дискусије, конверзацију. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. ‘Do’s and don’ts’  – text presentation and comprehension; (BE: Greetings and Goodbyes) 
2. Modal verbs; Collocations (BE: Introduction) 
3. ‘Going places’ – text presentation and comprehension; (BE: Small talk) 
4. Time clauses and if-clauses; (BE: Ending conversations) 
5. ‘Scared to death’ – text presentation and comprehension; (BE: Figures) 
6. Verb patterns; -ed and –ing adjectives ; (BE: Dates) 
7. ‘Things that changed the world’ – text presentation and comprehension 
8. Passive Voice 
9. ‘Dreams and reality’ – text presentation and comprehension; (BE: Prices) 
10. Second conditional; Phrasal verbs (BE: Pay and benefits) 
11. ‘Earning a living’ – text presentation and comprehension; (BE: Your job) 
12. Present Perfect Continuous; (BE: Types of work) 
13. ‘Love you and leave you’ – text presentation and comprehension; (BE: Getting to work) 
14. Past perfect; (BE: Skills and qualifications) 
15. Revision 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Soars, John and Liz, 
New Headway– Pre-Intermediate; Oxford: Oxford 
University Press. 
 

2005  

Zeter, Jeff and Taylor, Jones 
(2012). 

Career Paths: Business English. Express Publishing, 
Berkshire 

2012  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
1
 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру 
за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



 
 

оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама и активност на часу 10 10 

   

тест 15 15 

колоквијум 35 35 

   

   

Завршни испит 

завршни испит (усмени) 40 40 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/2_EH_Engleski jezik 2.pdf 

Датум овјере 16.10.2020. – 61. сједница Вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње 

 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 

http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/2_EH_Engleski%20jezik%202.pdf

