
 

 

Студијски програм: ОАС Информационе технологије 
Назив предмета: Енглески језик за ИТ 4 
Наставник: Ковачевић Б. Весна 
Статус предмета: О 
Број ЕСПБ: 6 

Услов: Енглески језик за ИТ 1а или 1б, Енглески језик за ИТ 2а или 2б и Енглески језик 
3 

Циљ предмета 
Упознавање студената са језиком, фразама и формама које треба да буду задовољене приликом писања 
научних формулара и радова, биографије, мотивационог писма, извештаја. Оспособљавање студената 
за прављење и излагање презентације на енглеском језику на теме из области струке. Упознавање 
студената са различитим дијалектима енглеског језика (акценат, лексика).  
Исход предмета  
По завршетку овог курса студенти ће бити способни да на енглеском језику напишу своју биографију, 
мотивационо писмо, попуне формуларе на енглеском језику; да усмено презентују теме из области струке; 
разумеју нативне говорнике који разговарају о свом послу из области Информационих технологија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упутства за писање биографије, мотивационог писма, сажетака стручних радова, уз акценат на 
интерпункцији научног текста и наслова, формама и изразима који се користе у електронској пословној 
преписци и разговорима за посао у области струке. 
Упутства за прављење Power Point презентација и усмено излагање тема из области струке.  
Различити дијалекти енглеског језика са освртом на акценат и лексику, слушање излагања из области 
Информационих технологија нативних и ненативних говорникаенглеског језика. 
Практична настава  
Анализа добрих и лоших примера биографија и мотивационих писама, писање сопствених примера, 
прављење Power Point презентација које се односе на неку тему из области информационих технологија, 
идентификовање детаља из говорног дискурса информационих технологија, аудиолингвална вежбања,  role-
play активности. 
Литература: 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3 Практична настава:  1  + 0 
Методе извођења наставе 
Комбинација различитих метода: аудиолингвална метода, лексички приступ, критичка анализа текста, 
комуникативни приступ, интерактивна настава, рад у групи и индивидуални рад. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава       усмени испт 30 
колоквијум-и 30   
семинар-и         
      
 

 
 


