
Студијски 
програм:  

Грађевинско инжењерство 

Назив предмета:  ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Наставник:  Слађана Петровић дипломирани професор енглеског језика 
Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  3 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање вештина разумевања усменог и писменог излагања, усменог и писменог 
излагања из области грађевине и архитектуре, усменог и писменог изражавања, превођења стручних 
текстова са енглеског и на енглески језик и коришћење литературе на енглеском језику.  
Исход предмета  
Предмет развија способност писменог и усменог комуницирања у струци на енглеском језику. Усвајање 
структура које имају високу фреквенцију у стручном језику (пасивизација, модалност, релативизација) 
доводи до успешног декодирања и кодирања информација из области геодезије.  
Предмет оспособљава студенте за читање и примање информација датих на енглеском језику у 
приручницима, уџбеницима, стручним и научним часописима, као и за усмено и писмено саопштавање 
сопствених радова као што су подношење извештаја, писање резимеа пројеката и сл 
Садржај предмета 
Теоријска настава и практична настава  

 Грађење речи (префикси, суфикси, синоними, аноними). Поређење придева. Поређење прилога. Герундијум.  
 Прошли партицип.  
 Дефектни глаголи (can, must, need, may, might, should, ought to). Заменице (неодређене, односне, повратне).  
 Глаголска времена (The Past Simple Tense, The Present Perfect Tense, The Past Continius Tense, The Past Perfect Tense, 

The Future Simple Tense).  
 Пасив. Сложенице.  
 Слагање времена. Индиректан говор. Глаголи са речцом.  

Литература  
 Чавић Е.: English in Architecture, Научна књига нова, Београд, 2001 
 Хорватовић, М., Вулетић, М.: English for Civil Engineers, Научна књига и Грађевински факултет, Београд, 1991.  
 Поповић, Љ., Мирић, В.: Граматика енглеског језика, Завет, Београд, 1996.  
 Речници 

Број часова активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 
Методе извођења наставе 
Предавања:  теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета.  
Вежбе:  говорне, лексичке, граматичке, вежбе читања, писања, превођења.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит1  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 60    
самостални рад    
 

                                                 
1 Писмени – писмени испит је предвиђен за кандидате који нису положили колоквијуме и садржајно и по поенима једнак је колоквијумима. Ако је студент 
положио један, на писменом испиту полаже колоквијум који није положио 


