
Студијски програм: :Обавезни страни језик по избору 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПО ИЗБОРУ 



Студијски програм: :Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Eнглески језик A2.1. 
Наставник:  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: одговарајући резултат са дијагностичког теста пре почетка наставе.
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти утврде претходно знање енглеског језика и да даље уче 
вокабулар и граматику и развијају језичке вештине, обрађујући теме прилагођене 
њиховом узрасту и нивоу знања.
Исход предмета 
До краја курса студенти савладају материјал покривен у првих 8 модула уџбеника,
постижући ниво који је између «pre-intermediate» и «intermediate» нивоа.
Садржај предмета 
Практична настава 
Комбиновањем елемената традиционалног приступа и комуникативног метода, у оквиру 
курса се развијају све језичке вештине. Студенти се упознају са граматичким 
структурама и вокабуларом кроз разноврсне вежбе. Обрађено је првих 8 поглавља из 
уџбеника.
Теме за обраду: слободно време, начини живота, важни моменти из историје и из 
приватног живота, учење, посебне прилике и празници, описивање људи, одмор и
путовање, слава и богатство, земље и културе.
Граматика: глаголска времена Present Simple, Present Continuous, Present Perfect и Past 
Simple, конструкције за изражавање будућности, модални глаголи, питања, употреба 
члана, компарација придева.
Литература 
Cunningham, S. & Moor, P. Cutting Edge Pre-Intermediate Students' Book, Workbook, Mini-
dictionary. Longman, 1999. 



Студијски програм: :Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Eнглески jeзик A2.2. 
Наставник:  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: oдслушан курс A2.1. 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти наставе да уче вокабулар и граматику енглеског језика,
развијају језичке вештине, обрађујући теме прилагођене њиховом узрасту и нивоу 
знања.
Исход предмета 
До краја курса студенти савладају материјал покривен у других 8 модула уџбеника, у
развијају језичке вештине, и тиме постижу «intermediate» ниво 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комбиновањем елемената традиционалног приступа и комуникативног метода, у оквиру 
курса се развијају све језичке вештине. Студенти се упознају са граматичким 
структурама и вокабуларом кроз разноврсне вежбе. Обрађено је других 8 поглавља из 
уџбеника.
Теме за обраду: живот раније и данас, здравље, животне радости, куповина и
поседовање ствари, одговарајућа особа за посао, снови и амбиције, новац, имагинарне 
ситуације.
Граматика: глаголска времена Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past 
Continuous, Past Perfect, квантификатори, герунд, пасивне конструкције, релативне 
реченице, индиректан говор, зависне реченице.

Литература 
Cunningham, S. & Moor, P. Cutting Edge Pre-Intermediate Students' Book, Workbook, Mini-
dictionary. Longman, 1999. 



Студијски програм : :Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Енглески језик Б1.1. 
Наставник: 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен квалификациони тест са одговарајућим бројем бодова (за прву годину слушања 
Енглеског језика) или положен испит Енглески језик A2.2. (за другу годину слушања Енглеског 
језика)
Циљ предмета 
Циљ предмета је да у контекстима које даје литература студенти овладају вештинама читања,
писања, слушања и говора на Б1.1 нивоу Заједничког европског оквира за живе језике, као и да 
на истом нивоу овладају вокабуларом и граматичким јединицама које обрађује литература.
Исход предмета 
На крају курса студент би требало да уме да се (у контекстима које литература пружа) служи 
вештинама читања, писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког европског оквира за 
живе језике, и да на истом новоу уме да употреби вокабулар и граматичке јединице које су 
покривене литературом.
Садржај предмета 
Практична настава 
Теме покривене у првих шест поглавља (модула) курса, а које дају контекст за вежбање вештина 
читања, писања, слушања и говора обухватају: представљање себе и упознавање других,
успомене, различите земље и поднебља, животне приче, планови за будућност, вести и медији.
Граматичке јединице које се обрађују су: питања и кратки одговори, глаголска времена (Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect 
Continuous), конструкције за изражавање будућности, поређење придева са изражавањем 
суптилнијих разлика, пасив, први кондиционал.
Литература 
Првих шест поглавља Cutting Edge Intermediate Students' Book, Workbook i Mini-dictionary, 
Longman, 1998 



Студијски програм : Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Енглески језик Б1.2. 
Наставник: 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: одслушан Енглески језик Б1.1. 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да у контекстима које даје литература студенти овладају вештинама 
читања, писања, слушања и говора на Б1.2 нивоу Заједничког европског оквира за живе 
језике, као и да на истом нивоу овладају вокабуларом и граматичким јединицама које 
обрађује литература.
Исход предмета 
На крају курса студент би требало да уме да се (у контекстима које литература пружа)
служи вештинама читања, писања, слушања и говора на Б1 нивоу Заједничког 
европског оквира за живе језике, и да на истом новоу уме да употреби вокабулар и
граматичке јединице које су покривене литературом.
Садржај предмета 
Практична настава 
Теме покривене у других шест поглавља (модула) курса, а које дају контекст за вежбање 
вештина читања, писања, слушања и говора обухватају: друштвени контакти, важни 
проналасци и објекти, друштво и будућност, необичне приче, правила и слобода, дилеме 
и одлуке.
Граматичке јединице које се обрађују су: изражавање спонтаних одлука и предвиђања,
односне реченице, квантификатори, глаголска времена (Past Simple, Past Perfect), први,
други и трећи кондиционал, управни говор, изражавање обавезе и дозволе у садашњости 
и прошлости.
Литература 
Других шест поглавља Cutting Edge Intermediate Students' Book, Workbook i Mini-
dictionary, Longman, 1998. 



Студијски програм : Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Енглески језик Б2.1. 
Наставник:  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: резултат са дијагностичког теста пре почетка наставе или положени испити средњег нивоа Б1.2. 
Циљ предмета 
Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.1 (класификација Савета Европе), течно читање и добро 
разумевање релативно комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног говорног језика,
овладавање вештином писања краћих текстова на опште теме, усмено изражавање мишљења, ставова,
планова и жеља, разумевање елемената културе енглеског говорног подручја (историја, обичаји,
празници, друштвено уређење, медији, поткултуре)
Исход предмета 
Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве конкретним и
апстрактним темама, укључујући и специјализоване садржаје из области своје струке, да компетентно 
учествује у размени мишљења са говорницима чији је матерњи језик енглески, да износи своје ставове 
релативно течно и без напора и да продукује јасан и повезан писани текст на релативно велики број 
тема.
Садржај предмета 
Практична настава 
Комбиновањем проверених елемената традиционалног приступа и комуникативног метода, у оквиру 
курса се развијају све језичке вештине. Дубински приступ граматичким структурама инкорпориран је у
интерактивне вежбе. Студенти се упознају са граматичким структурама и вокабуларом енглеског језика 
кроз разноврсне вежбе у којима су подједнако заступљене све језичке вештине. Поред тога, студенти се 
упознају са аспектима англо-америчке културе који су примерени датом нивоу. Настава обухвата првих 
6 јединица наведене литературе.
Литература 
Cunningham, S. & Moor, P. Cutting Edge (Upper-Intermediate) – Student's Book, Longman, 1999. 
Cunningham, S. & Moor, P. Cutting Edge (Upper-Intermediate) – Workbook, Longman, 1999. 
Додатна литература 
Longman Dictionary of English Language and Culture 
Аlexander, L.G. Longman English Grammar, Longman, 1988. 



Студијски програм : Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Енглески језик Б2.2.  
Наставник:  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: резултат са дијагностичког теста пре почетка наставе или положени испити средњег нивоа 
Б2.1. 
Циљ предмета 
Овладавање језичким вештинама на нивоу Б2.2. (класификација Савета Европе), течно читање и
добро разумевање релативно комплексних општих текстова, добро разумевање свакодневног говорног 
језика, овладавање вештином писања краћих текстова на опште теме, усмено изражавање мишљења,
ставова, планова и жеља, разумевање елемената културе енглеског говорног подручја (историја,
обичаји, празници, друштвено уређење, медији, поткултуре)
Исход предмета 
Студент ће бити оспособљен да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве конкретним и
апстрактним темама, укључујући и специјализоване садржаје из области своје струке, да компетентно 
учествује у размени мишљења са говорницима чији је матерњи језик енглески, да износи своје ставове 
релативно течно и без напора и да продукује јасан и повезан писани текст на релативно велики број 
тема.
Садржај предмета 
Практична настава 
Комбиновањем проверених елемената традиционалног приступа и комуникативног метода, у оквиру 
курса се развијају све језичке вештине. Дубински приступ граматичким структурама инкорпориран је 
у интерактивне вежбе. Студенти се упознају са граматичким структурама и вокабуларом енглеског
језика кроз разноврсне вежбе у којима су подједнако заступљене све језичке вештине. Поред тога,
студенти се упознају са аспектима англо-америчке културе који су примерени датом нивоу. Настава
обухвата других 6 јединица наведене литературе.
Литература 
Cunningham, S. & Moor, P. Cutting Edge (Upper-Intermediate) – Student's Book, Longman, 1999 
Cunningham, S. & Moor, P. Cutting Edge (Upper-Intermediate) – Workbook, Longman, 1999 
Додатна литература 
Longman Dictionary of English Language and Culture 
Аlexander, L.G. Longman English Grammar, Longman, 1988. 



Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Енглески језик Б2.3. 
Наставник: 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: положени испити вишег средњег нивоа Б2.2. 
Циљ предмета 
Даљи развој кодне и комуникативне компетенције на енглеском језику на нивоу Б2.3 (по 
класификацији Савета Европе)
Оспособљавање студената за разумевање различитих типова писаних и говорних текстова и њихове 
структуре као и за успешну комуникацију у различитим друштвеним ситуацијама 
Исход предмета 
Студент ће бити оспособљен да разуме сложеније текстове који се баве конкретним и апстрактним 
темама, да препозна структуру неких основних типова текстова и у њима пронађе потребне 
информације, да учествује у разговору на разне теме, да у разговору затражи појашњења и да их 
разуме, да изрази своје мишљење и да га аргументује, а да при том употребљава разноврстан вокабулар 
и граматичке структуре.
Садржај предмета 
Практична настава 
У оквиру предмета студенти практично развијају језичке вештине разумевања говорног језика, читања,
усменог и писменог изражавања. Обрађују се граматичке и речничке јединице примерене наведеном 
нивоу уз употребу савремених наставних метода и расположивих средстава, уз обраду тематских целина 
из прве половине уџбеника.
Литература 
основна литература:
Haines, S. & Stewart, B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford, OUP 
Haines, S. & Stewart, B. First Certificate Masterclass: Workbook. Oxford, OUP 
или:
Acklam, R., & Burgess, S. First Certificate Gold: Coursebook. Harlow, Longman 
Acklam, R., & Burgess, S. First Certificate Gold: Exam Maximiser. Harlow, Longman 
речници:
Longman Dictionary of Contemporary English (2003), 4th ed. 
Oxford Advanced Learner's Dictionary (2006), 7th ed. 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002) 



Студијски програм: Обавезни страни језик по избору 
Назив предмета: Енглески језик Б2.4. 
Наставник:  
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3
Услов: положени испити вишег средњег нивоа Б2.3. 
Циљ предмета 
Даљи развој кодне и комуникативне компетенције на енглеском језику на нивоу Б2.4 (по класификацији 
Савета Европе)
Оспособљавање студената за разумевање различитих типова писаних и говорних текстова и њихове 
структуре као и за успешну комуникацију у различитим друштвеним ситуацијама 
Исход предмета 
Студент ћ бити оспособљен да разуме сложеније текстове који се баве конкретним и апстрактним темама,
да препозна структуру неких основних типова текстова и у њима пронађе потребне информације, да 
учествује у разговору на разне теме, да у разговору затражи појашњења и да их разуме, да изрази своје 
мишљење и да га аргументује, а да при том употребљава разноврстан вокабулар и граматичке структуре.
Садржај предмета 
Практична настава 
У оквиру предмета студенти практично развијају језичке вештине разумевања говорног језика, читања,
усменог и писменог изражавања. Обрађују се граматичке и речничке јединице примерене наведеном 
нивоу уз употребу савремених наставних метода и расположивих средстава, уз обраду тематских целина 
из друге половине уџбеника.
Литература 
основна литература:
Haines, S. & Stewart, B. First Certificate Masterclass: Student's Book. Oxford, OUP 
Haines, S. & Stewart, B. First Certificate Masterclass: Workbook. Oxford, OUP 
или:
Acklam, R., & Burgess, S. First Certificate Gold: Coursebook. Harlow, Longman 
Acklam, R., & Burgess, S. First Certificate Gold: Exam Maximiser. Harlow, Longman 
речници:
Longman Dictionary of Contemporary English (2003), 4th ed. 
Oxford Advanced Learner's Dictionary (2006), 7th ed. 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (2002) 




