EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II, обавезан предмет, академске студије
2+1 (укупно 90 часова)
Семестар – трећи и четврти
Број бодова (ЕСПБ) 6

Предуслов
Средњошколско предзнање
Облици

н а с т а в е - предиспитне обавезе

Предавања – лекције и граматика (у складу са обавезном литературом) и
Вежбе - граматика и вокабулар који смо обрадили
Консултације и допунски часови
Тестови и колоквијуми

Обавезе студената
Предиспитне обавезе
редовно присуство предавањима и вежбањима;
•
активно учествовање на часовима (на основу праћења предавања и
•
вежби и студирања препоручене литературе);
•
полагање
− кратких тестова и
− колоквијума (I и II);
Испитне обавезе подразумевају полагање
писменог (сва граматика која је током године обрађена) и
•
усменог испита (читање и превод лекција, као и разговор у вези са
•
датим лекцијама);
Рокови
Кратки тестови – неколико током првог и током другог семестра, у
трајању од по 10 минута, без претходног заказивања; питања ће се
базирати на претходним предавањима и вежбањима;
Колоквијуми – претпоследња недеља III и IV семестра у трајању од по
20 минута;
Испит
– писмени испит – јунски рок 2019. (и наредни рокови); писмени у
трајању од 45 минута;
– усмени испит – јунски рок 2019. (и наредни рокови);
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Начин полагања испита
писмени (важи три узастопна рока) и
усмени испит

Начин оцењива ња и вредновања
предиспитних и испит них обавеза

Предиспитне обавезе
Присуство и активно учешће у
настави

Максималан број поена

10 поена

Колквијум I

20 поена

Колоквијум II

20 поена

Укупно

50 поена

Испитне обавезе

Максималан број поена

Писмени испит

30 поена

Усмени испит

20 поена

Укупно

50 поена

Испитне и предиспитне обавезе

Максималан број поена

Предиспитне обавезе

50 поена

Испитне обавезе

50 поена

Укупно

100 поена

Додатни поени: Могуће је зарадити додатних максимално 10 поена.
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Литература
Обавезна литература
Нејковић, Данијела (2015). An English Reader – прерађено и допуњено
издање. Београд: Универзитет у Београду - Факултет безбедности.
Нејковић, Данијела (2017). An English Reader - Grammar Exercises –
Workbook – прерађено и допуњено издање. Београд: Универзитет у
Београду - Факултет безбедности.
Д о п у н с к а

л и т е р ат у р а

Carter, R. & McCarthy, M. (2010). Cambridge Grammar of English.
Cambridge: Cambridge University Press.
Hewings, M. (2013). Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hewings, M., Haines, S. (2015). Grammar and Vocabulary for Advanced.
Cambridge: Cambridge University Press.
McCarthy, M. & O'Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge:
Cambridge University Press.
Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.
Swan, M. & Walter, C. (2011). Oxford English Grammar Course Intermediate. Oxford: Oxford University Press.
Yule, G. (2006). Oxford Practice Grammar – Advanced. Oxford: Oxford
University Press.
Сва предавања се налазе на платформи https://web.seesaw.me/
Двојезични и једнојезични речници
Двојезични речници ...
Једнојезични речник for advanced learners ...
Речници доступни на интернету, препоручујем
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com
https://www.ldoceonline.com/
http://www.howjsay.com/

У Библиотеци Факултета постоје примерци наведене литературе (граматике,
граматичка вежбања, једнојезични и двојезични речници)
Предметни наставник
мр Данијела Нејковић
dnejkovic@gmail.com
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