
26. Енглески језик 3 
 
Студијски програм: Инжењерски менаџмент, Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство, 
Технолошко инжењерство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 
Наставник: Николић С, Ениса 
Статус предмета: обавезaн 
Број ЕСПБ:2+2 
Услов:Улазни ниво знања који одговара нивоу А2 према Зajeдничком европском оквиру (CEFR) 
Циљ предмета: Развијање свих језичких вештина у професионалном контексту како би студенти могли 
да се самостално служе стручном литературом и комуницирају (писмено и усмено) на енглеском језику 
за потребе студирања и даљег усавршавања у струци. 
Исход предмета:Наконуспешнореализованихпредиспитних и испитнихобавеза студенти су овладали 
oдговарајућом стручном терминологијом као и језичким структурама  карактеристичним за научни 
дискурс; студенти разумеју стручни текст средње и веће сложености и у стању су да учествују у 
дискусији о стручним и научно-популарним  темама на средњем нивоу; студенти могу да се изражавају 
писмено у краћoј форми (кратак есеј, извештај, резиме, кратак коментар, радна биографија...) 
Садржај предмета 
Граматичка грађа: 
Tenses of the verb, The Passive (revision of passive structures, impersonal constructions in the passive; passive 
questions) Conditionals (all three types); Participles (used as adjectives and to shorten relative clauses); Gerund 
and Infinitive Patterns; Modal Verbs (probability, deduction,obligation),  Phrasal Verbs; Extended nominal 
groups; Foreign Plurals; Numerals; Linking Words; Word Formation  (common prefixes and suffixes), 
Compounds; 
Tеме: The history of science and engineering; Modern engineering;  Types of engineering;The different 
functions of engineers; Management functions;  Scientific research;New technologies and innovation; Plant 
operation; Copper production; Recycling and sustainable development; Environmental pollution and protection; 
Global warming; Your first job interview; 
Литература  
Препоручена:   

1. E.Николић, Енглески језик III- уџбеник у припреми  
2.John Eastwood, Oxford Practice Grammar-intermediate, Oxford University Press, Oxford, 2006. 
Помоћна: 

1. Oxford English-Serbian Student’s Dictionary, Oxford University Press, 2006. 
2. Michael Vince, Intermediate Language Practice, Macmillan, Oxford, 2003. 
Поред наведене литературе студентима се препоручују одговарајући стручни речници 
Број часова  активне наставе: 4 Осталичасови 
Предавања: 
1+1 

Вежбе: 
1+1 

Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачкирад: 
 

Методе извођења наставе: Еклектичка (комбинована) метода која обухвата принципе и технике 
различитих методаса тежиштем на комуникативном приступу којиомогућававећуинтеракцијуначасу.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 
предавања 

10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 25+25 ..........  
семинар-и 10   
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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