
 Назив 
предмета: Савремени енглески језик 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
СЕЈ 2 обавезни 2. 10 1+ 8 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима:. Савремени енглески језик 1 
Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је развијање способности коришћења интегрисаних језичких вјештина, те коришћење 
адекватне лексике и граматике у датим друштвеним и радним ситуацијама. Посебан нагласак биће на оспособљавању студената за 
развијање вјештина и стратегија усмјерених ка усвајању структура и облика који се обрађују на часовима предавања и вјежби. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог предмета, студенти ће бити у стању да сагледају, 
препознају, изјаве, напишу, артикулишу и повежу говорне и писане аспекте изражавања у датим оквирима лексичко-граматичких 
структура 
Име и презиме наставника и сарадника: Далибор Кесић 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, консултације и самостални рад. 
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 
Еквиваленција на нивоу ријечи 
Колокације у енглеском језику 
Задатак 1 – описи усменим и писаним обликом изражавања 
Преглед задатка 
Граматичка еквиваленција 
Редослијед ријечи и комплементација  
Задатак 2 – писање о догађајима 
Преглед задатка 
Улога контекста у превођењу 
Превођење и повратно превођење 
Задатак 3 – превођење са енглеског и на енглески језик 
Преглед задатка 
Интегрисане вјештине 
Рекапитулација 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  1 час предаавања  + 8 часова вјежби 
                
 

У семестру 
 

45 часова предавања  + 120 часова вјежби 
 

 
Литература:  

1. Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1992). A Practical English Grammar. Oxford: OUP. 
2. Redman, S. (2000). English Vocabulary in Use. Cambridge: CUP. 
3. Castle books. (2009). Why Do We Say It?: The Stories Behind the Words, Expressions and Cliches We Use. Castle Books, New Jersey. 

Разни материјали по избору наставника 
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: Далибор Кесић 
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.                                                                                                                                                              
 


