
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
Основне струковне студије  Заштита на раду 

 
Назив предмета:  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 Шифра предмета: ОЗР11 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Овладавање основама енглеског језика: изговор енглеских гласова, усвајање вокабулара из домена струке, 
развијање комуникативне компетенције у аутентичним ситуацијама. Развијање језичких вештина које су 
студентима најнеопходније за примену језика у домену струке. Програм предмета страни језик рађен је 
тако да студенте оспособи за конверзацију и коришћење стране литературе, нарочито у струци. 
Исход предмета:   
Развијање језичких вештина студената. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
1. Особине и историја енглеског језика са посебним освртом на специфичности стручних текстова. Значај 
стручних информација. 2. Тестирање студената ради утврђивања и уједначавања знања језика донешеног 
из средње школе. 3. Специфични проблеми и улога граматике и вокабулара за савлађивање говорног језика 
и превођења са енглеског на српски језик. 4. Фонетски аспект граматике енглеског језика и упутства за 
савлађивање фонолошких проблема у настави и самосталном раду. 5. Морфолошки аспект граматике 
енглеског језика и његова улога у решавању проблема у настави и самосталном раду. 6. Функција и значај 
именица у енглеском језику. 7. Функција и значај заменица у енглеском језику. 8. Чланови као врста речи у 
енглеском језику. 9. Прилози. 10. Придеви. 11. Функција и особине глагола у енглеском језику. 12. Главни 
помоћни глаголи. 13. Модални глаголи. 14. Инфинитив, Gerund, Прошли партицип и Садашњи партицип. 
15. Садашња глаголска времена. 16. Прошла глаголска времена. 17. Будућа глаголска времена 18. 
Тестирање студената ради утврђивања успеха и реализације наведеног програма. 
Практична настава: 
1. Особине и историја енглеског језика са посебним освртом на специфичности стручних текстова. Значај 
стручних информација. 2. Тестирање студената ради утврђивања и уједначавања знања језика донешеног 
из средње школе. 3. Специфични проблеми и улога граматике и вокабулара за савлађивање говорног језика 
и превођења са енглеског на српски језик. 4. Фонетски аспект граматике енглеског језика и упутства за 
савлађивање фонолошких проблема у настави и самосталном раду. 5. Морфолошки аспект граматике 
енглеског језика и његова улога у решавању проблема у настави и самосталном раду. Текст Mathematics 
and science. 6. Правилна и неправилна множина именица. Саксонски генитив. Текст The History of numbers 
and calculations-читање, превод, разумевање текста. 7. Врсте заменица. Текст Kinematics and Kinetics. 8. 
Одређени и неодређени члан. Текст Energy. 9. Mathematical expressions and geometrical terms. 10. Правилно 
и неправилно поређење придева. Текст Computers and their application. 11. Текст Computer, reading, 
translation. 12. Главни помоћни глаголи Be, Have and Do. Текст Big and Small Computers. 13. Модални 
глаголи Текст Information. 14. Текст Information systems, reading comprehensions. 15. The Simple Present 
Tense, The Present Continuous, The Present Perfect, The Present Perfect Continuous. 16. The Simple Past, The 
Past Continuous, The Past Perfect, The Past Perfect Continuous. 17. The Simple Future, The Future Continuous 
Tense, The Future Perfect. 18. Тестирање студената ради утврђивања успеха и реализације наведеног 
програма. 
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Број часова активне наставе (недељно): 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Aудиторна предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава 20 Усмени испит - 
Колоквијум-и 10   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


