
 
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

 

Студијски програм: Индустријски менаџмент  

I циклус студија II година студија 
Пун назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 
Катедра  Катедра за англистику – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 
IM-24-1-024-3 Обавезан  III 4 

Наставник/ -ци др Љерка Јефтић, ванредни професор 
Сарадник/ - ци ма Маја Ковачевић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
1 2 0 1*15*1,4 = 21 2*15*1,4 = 42 0*15*1,4 = 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
1*15 + 2*15 + 0*15 = 45 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
1*15*1,4 + 2*15*1,4 + 0*15*1,4 = 63 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 45 + 63 = 108 сати семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. учествује у комуникацији и да се изражава у различитим контекстима, 
2. кориштењем базичних граматичких и лексичких структура опише искуства, догађаје, и 

образложе ставове и мишљење, 
3. учествује у дискусији о теми из области струке (на нивоу A2), 
4. разумије језик пословног свијета на нивоу A2 (према CEFR). 

Условљеност Полагање предмета условљено је претходно положеним предметом Енглески језик 2. 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. ‘It’s a wonderful world’ – text presentation and comprehension; (BE: Product details) 
2. Auxiliary verbs; Word formation;  
3. ‘Get happy!’ – text presentation and comprehension; (BE: Selling products) 
4. Vocabulary building (sport and leisure activities); Rev. of present tenses;  
5. ‘Telling tales’ - text presentation and comprehension;  
6. Past tenses (active and passive); (BE: Product problems) 
7. Revision of passive voice 
8. ‘Doing the right thing’ – text presentation and comprehension; (BE: Telephoning) 
9. Modal verbs  

10. Modal verbs(permission and obligation);  
11. ‘On the move’ – text presentation and comprehension; (BE: Emails) 
12. Future forms; 
13. ‘I just love it’ – text presentation and comprehension;  
14. Questions with like; (BE: Letters) 
15. Revision; 

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

Soars, John and Liz, with 
Sylvia Wheeldon 

New Headway (third edition) – Intermediate; Oxford: 
Oxford University Press. 

2003.  

Zeter, Jeff and Taylor, Jones  Career Paths: Business English. Express Publishing, 
Berkshire 

2012.  

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

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе 

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 % 
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