
4 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

6

7

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 0
Методе

извођења

наставе

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Воћарство и виноградарство

Изборно подручје (модул)

Назив предмета Енглески језик

Наставник (за предавања) Милосављевић Ђ. Катарина

Наставник/сарадник (за вежбе) Милосављевић Ђ. Катарина

Колчар,, В. (2002): Енглеско-српски и српско-енглески пољопривредни речник. Институт за кукуруз 

„Земун Поље“, Београд.

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Нема

Стицање знања код студената из енглеског језика и њихово оспособљавање да користе 

литературу на енглеском језику, усвајање способности читања на енглеском језику, усвајање 

комуникативних способности на енглеском језику, као и употреба стручних термина из области 

пољопривреде на енглеском језику.

Стечено знање из енглеског језика (граматика и употреба речи) студентима обезбеђује стручност 

за рад и наставак едукације на примени енглеског језика у циљу развијања вештине читања, 

развијања вештине писања као и у стицању вештине говора и способности усмене презентације.

Садржај предмета

Граматика (множина и род именица, заменице, прилози, предлози, времена и слагање времена, 

бројеви, пасивне конструкције); Морфолошки процеси (деривација; лексичка анализа текста); 

Обрада стручне терминологије; Синтаксичка и семантичка анализа; Писање сажетака и 

презентирање кључних идеја из обрађеног текста. 

Индивидуални, рад у пару и групни рад на активностима вазаним за наведене теме. Усмена и 

писана комуникација. Превођење текстова са енглеског на српски и обрнуто. Разумевање 

прочитаног текста/одслушане деонице. Креирање и излагање презентација. Разговор на тему 

културе и понашања при формалним и неформалним сусретима

Литература

Перић-Пишчевић, Милица (1992): English in Agriculture. Агрономски факултет, Чачак.

Михаиловић, Љ. (1988): Граматика енглеског језика: морфологија и синтакса. Научна књига, 

Београд.

Popović, Lj., Mirić, V. (1993) Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima, Beograd: Zavet

Kolčar, V. (2002): Poljoprivredni rečnik: englesko-srpski i srpsko-engleski, Beograd: Institut za kukuruz 

“Zemun Polje”.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Настава се изводи кроз предавања, интерактивне аудиторне вежбе на којима се, уз активно 

усмено и писано учешће студената утврђује градиво са предавања и уводе тематски садржаји 

карактеристични за студијски програм.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Светомир Ристић, Живојин Симић, Владета Поповић (2005): Енциклопедијски енглеско-српски 

речник, Просвета, Београд.

Љубомир Величков (2001): Пољопривредни речник, Привредни преглед, Београд.
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поена Завршни испит поена

10 писмени испит 15

усмени испит 35

30

10

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


