
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
Основне струковне студије  Заштита на раду 

 
Назив предмета:  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 Шифра предмета: ОЗР21 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Нема услова 
Циљ предмета:   
Развој комуникативне компетенције студената у домену струке. Развијање језичких вештина примерених 
струци и будућем занимању, уз примену аутентичних ситуација и текстова. Усмена и писмена 
комуникација из домена струке, уз употребу адекватног вокабулара а све са циљем оспособљавања 
студената за ситуације које укључују будуће пословне интеракције у струци. 
Исход предмета:   
Посебан акценат на комуникативну компетенцију омогућиће да се студенти након положеног испита 
укључе у радне активности које захтевају употребу енглеског језика из домена струке. Такође, студенти ће 
умети да се користе стручном литературом, да обављају пословну коресподенцију у складу са захтевима 
струке. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
У оквиру овог предмета акценат је стављен на практичну наставу и на студенте. Настава се изводи уз 
максимално ангажовање студената, са посебним акцентом на развијање критичког мишљења и 
комуникативне компетенције. Посебна пажња у настави се посвећује употреби аутентичних ситуација и 
аутентичних текстова на основу којих ће студенти стећи реалну слику и имати увид у ситуације које 
захтевају употребу језика примерену њиховој струци.  
Практична настава: 
Текстови и теме су из области струке, али и из свакодневног живота. Своје идеје, мишљења и ангажовање 
студенти изражавају кроз практичан рад који обухвата пројекте, симулацију аутентичних ситуација, 
семинарске радове и домаће задатке. Садржај предмета у великој мери прати садржаје стручних предмета. 
Литература:   
1. Тошић, Ј. (1992). Енглески језик за студенте Факултета заштите на раду, Факултет заштите на раду у 
Нишу. 
2. Избор аутентичних текстова. 

Број часова активне наставе (недељно): 
Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Предавања, вежбе, консултације, писмени испит. 

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 
 


