
 
 Назив 

предмета: 
Енглески језик 4 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
ЕЈ4 изборни IV 5  1 + 2 

 

Студијски програми за које се организује:Француски језик и књижевност 

Условљеност другим предметима:Положен Енглески језик 3. 

Циљеви изучавања предмета:: Циљ предмета јесте  оспособити студенте да примијене усвојена знања која су увјежбавана кроз 
вјежбе освјешћивања, које ће бити примјењиване на интегрисане вјештине. 

Исходи учења: По  успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да на пољу граматике овладају употребом 
субјекатских и објекатских питања, конструкција са used to i would, условним реченицама и прилозима. Студенти ће бити у стању да 
дискутују о апстрактнијим темама и да на напреднијем нивоу артикулишу знања стечена у оквиру обогаћивања вокабулара. 

Име и презиме наставника и сарадника:Тијана Поповић, мр 

Методe наставе и савладавања градива:Предавања и вјежбе. Тестови и испит. Рад код куће. 

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 
 
Introduction 

Unit 7 (Lesson 1) 
Unit 7 (Lesson 2) 
Unit 7 (Lesson 3) 
Unit 7 (WB) 
Preparations for the test 
Test 1 
Unit 8 (Lesson 1) 
Unit 8 (Lesson 2) 
Unit 8 (Lesson 3) 

Unit 8 (WB) 
Preparation for the test 
Тest 2 
Vocabulary Check 
Recapitulation 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

1 час предавања  и 2 часа вјежби 

У семестру 
 

15 часова предавања  и 30 часова вјежби 
 

 

Обавезна литература::  
Clare, Antonia, Wilson, JJ. (2005). Total English (intermediate): Students’ Book. Pearson Longman. 

Claire, Antonia, Wilson, JJ. (2006). Total English (intermediate): Workbook. Pearson  Longman. 
Redman, Stuart. (2006). Vocabulary in Use, (2nd ed.. (pre-intermediate and intermediate). Cambridge: CUP. 
Murphy, Raymond. (2007). Essential Grammar in Use.Cambridge: CUP. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
25% тест 1 (25 бодова максимално) 
25% тест 2 (25 бодова максимално) 
50% завршни испит (40 бодова максимално) 

Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 

 

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке:Тијана Поповић, мр 
 

Напомена: Студенти треба да редовно 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. 

 


