
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Основне академске студије - Студије наука безбедности  

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставници: мр Данијела Нејковић, наставник страног језика, Јелена Бошњак, наставник страног 

језика, Јелена Ђорђевић, наставник страног језика 

Статус предмета: обавезни /стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Реализацијом планом предвиђеног програма студенти би требало да развију своје рецептивне (слушање 

и читање) и продуктивне (говорење и писање) вештине, и у извесној мери своју способност интеракције 

и медијације на енглеском језику као језику струке наука безбедности. Они би требало да се оспособе 

за самосталну употребу језика у наведеним медијумима на вишем нивоу и у сложенијим ситуацијама. 

 

Исход предмета  

Студенти ће моћи да прате усмена и писана излагања на енглеском језику, тј. моћи ће да разумеју  

 друге говорнике тј. да прате усмено излагање других, предавања, дискусије, расправе, обавештења, 

аудио записе о сложенијим,  апстрактним и стручним темама која садрже идиоматске изразе и у 

оквиру кога сви делови исказа нису увек јасно наведени;  

 различите писане текстове, од једноставнијих до дужих и сложенијих текстова, нпр. различите врсте 

кореспонденције, порука на форумима, кратких информативних текстова (упутства), новинских 

чланака, радова у часописима и др. академских и стручних публикација из области наука 

безбедности; и  

 аудио-визуелне материјале различитог формата (нпр. интервјуе, дискусије). 

Они ће, такође, бити способни да се изразе  

 усмено тј. да усмено представе и опишу сложене академске и стручне теме, да бране своје 

академске/стручне ставове, да одрже презентацију; и 

 писмено тј. да писмено изнесу своје ставове, напишу извештаје, радове и опишу и образложе 

различите академске и стручне теме из области наука безбедности (уз употребу речника). 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Да би студенти усавршили своје рецептивне и продуктивне вештине које су им неопходне за успешно 

функционисање у будућем професионалном окружењу, наставним програмом су обухваћени садржаји 

који покривају елементе граматике (све врсте речи и њихове карактеристике, одређене конструкције) и 

посебан акценат стављају на савладавање и проширивање енглеског језика као језика струке – кроз 

различите аутентичне материјале којима се обрађује вокабулар специфичан за дату струку, као и 

релевантне лексичке конструкције и синтаксичке специфичности одговарајућих жанрова. 
 

 

Практична настава  

Увежбавање претходно изложеног граматичког и лексичког садржаја с циљем развијања поменутих 

вештина и уз употребу различитих метода. 

Литература  

Обавезна 

Нејковић, Данијела (2018). 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. 

Додатна 

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. 

Двојезични речници  и једнојезични речници 

 

Број часова  активне наставе: 

4/60 
Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, тестови, колоквијуми, консултације; 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испит 20 

колоквијум-и 2x20=40 ..........  

семинар-и    

 

 




