
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике, 

Пословна информатика и е-бизнис 

Назив предмета: Енглески језик - почетни курс 

Наставник: Миљана К. Стојковић-Трајковић, наставник 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за елементарну комуникацију на страном језику. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета студент ће бити у стању да: демонстрира знање страног језика у 

свакодневној комуникацији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Абецеда; Правила писања; Правила читања; Основне фразе приликом упознавања и представљања у 

пословном контексту; Поздравне фразе у свакодневном говору; Бројеви – једнина и множина; Дани у 

недељи; Месеци у години; Годишња доба; Метеоролошко време; Време на сату; Боје; Професије; 

Становање; Телефонски разговор. 

Практична настава  

Уводне напомене о учењу страног језика, методама наставе и начину рада на вежбањима; 

Демонстрација на примерима појединих речи из текстова који ће бити рађени наредних часова у 

четвртој недељи; Увежбавање упамћених фраза помоћу дијалога или по групама; Грађење и употреба 

садашњег времена; Увежбавање бројева од 1 до 1000, као и множине именица са посебним 

наглашавањем неправилне множине; Научене фразе; Заједничко писање састава о томе шта студенти 

раде сваког дана у недељи;, Заједничко писање састава о томе шта се дешава у животу студената у 

појединим месецима у години; Граматичка вежбања у вези са употребом садашњег времена; Какво је 

време данас, какво је било јуче (прошле недеље...); Грађење и употреба прошлог времена; Увежбавање 

казивања времена на сату у паровима; Граматика – утврђивање садашњег и прошлог времена помоћу 

вежбања; Описивање разних слика коришћењем боја; Грађење иупотреба будућег времена; Састав: Шта 

ћу радити сутра; Састав: моја кућа (стан);Увежбавање научених фраза у паровима;  

Литература  

 Стоилковић, Н. Избор текстова из домаће и иностране литературе-скрипта, ВЕШ Лесковац. 

 Група аутора, Business english, Анима Београд, 2006. 

 Morrison Milne, Business Language Practice, LTP Business, 1997. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања; вежбе, симулације задатих ситуација, хибридна настава. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 1 30 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   

 


