Студијски програм/студијски програми : Архитектура

Врста и ниво студија: основне струковне студије
Назив предмета: ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Наставник (Име, средње слово, презиме): Слађана П. Петровић дипломирани професор енглеског језика
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ:4
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је стицање вештина разумевања усменог и писменог излагања, самосталног усменог и писменог
изражавања из области грађевине и архитектуре, превођења стручних текстова са енглеског и на енглески језик
и коришћења литературе на енглеском језику.

Исход предмета
Студенти се оспособљавају за читање и примање информација датих на енглеском језику у приручницима,
уџбеницима, стручним и научним часописима, на Интернету, као и за усмено и писмено саопштавање
сопствених радова као што су подношење извештаја, писање резимеа пројеката и сл.

Садржај предмета
Теоријска настава
 Најважније области из граматике. Придеви. Прилози. Заменице. Предлози. Чланови. Грађење речи
(префикси, суфикси, синоними, антоними). Инфинитив. Императив. Герунд. Партиципи.Модални
глаголи. Глаголски облици. Пасив. Слагање времена. Индиректан говор. Релативне реченице.
Кондиционалне реченице..
 Упознавање са стручном терминологијом из области грађевине и архитектуре.
 Обрада сттручних текстова из ових области.
Практичнља настава

* Вежбе вештина читања, писања, разумевања и говора. Писање резимеа и извештаја.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
1
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
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
самостални рад

8

поена
10

Завршни испит
писмени испит8
усмени испит

поена
30

60

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

