
 Назив 
предмета: Савремени енглески језик 4 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
СЕЈ 4 обавезни 4. 8 1 + 6 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: СЕЈ 1, СЕЈ 2 и СЕЈ 3  
Циљеви изучавања предмета: : Циљ предмета је усвајање и перципирање значењских и граматичких структура које се 
представљају на часовима предавања и вјежби, као и оспособљавање студената за самосталан рад на тексту. Посебан нагласак је на 
овладавању вјештине тумачења и изражавања сложенијих значењских конструкција. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог предмета, студенти ће бити у стању да разјасне, 
разликују, опишу, прилагоде и конструишу исказе у сладу са задатим нормама и узусима исправног тумачења и изражавања, да 
анализирају граматичке структуре и употребе колигационе партнере у задатом тексту с циљем унапређења квалитета превода, 
аргументују своје ставове и  покажу вјештине критичког мишљења, у усменој и писменој форми. 
Име и презиме наставника и сарадника: Јелена Шајиновић Новаковић 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, дискусије, самостални рад и консултације. 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 

 

Припрема и упис семестра 
 
Увод 
Разумијевање прочитаног 
Разумијевање прочитаног  
Слушање и разумијевање 
Слушање и разумијевање 
Активност усменог изражавања 1 - дијалог 
Активност усменог изражавања 2 –  дискусија 
Интегрисане вјештине 
Вјештина писања – опис филмског остварења 
Писање прегледа књиге 
Писање филмске критике 
Слушање и разумијевање 
Усмено изражавање – лична презентација 
Усмено изражавање - дебата 
Интегрисане вјештине 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  1 час  предавања  + 6 часова вјежби 
 

У семестру 
 

15 часова предавања +  90 часова вјежби 
 

 
Литература:  
 Разни материјали по избору наставника 

1. Miles Craven, Craig Thaine and Sally Logan, Cambridge English Skills: Real Listening & Speaking, Cambridge, Cambridge 
UP, 2008. 

2.McCarthy, M. & F. O'Dell: English Collocations in Use –Advanced,Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

3. Graham Palmer, Writing Extra, Cambridge, Cambridge UP. 2006. 

4. Liz Driscoll, Reading Extra, Cambridge, Cambridge UP, 2009. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Писмени испит: Диктат, есеј, превод с енглеског и на енглески језик.  
Укупно: 60 бодова (60% коначне оцјене) 
Усмени испит. Читање, превод и разговор на задату тему. 
Укупно: 40 бодова (40% коначне оцјене) 
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Јелена Шајиновић Новаковић 
 
Напомена: Студенти треба редовно да похађају наставу (највише три изостанка у семестру) и активно учествују у њој. Студенти који 
буду имали више од три изостанка неће моћи да добију потпис на крају семестра.                                                                                                                                                              

 


