
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 

Акредитација студијског програма 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                         МАШИНСТВО – ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА

 

Назив предмета:  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 Шифра предмета: 11211 
Број ЕСПБ: 6 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Eнглески језик 1 
Циљ предмета:   
Овладавање најзначајнијим терминима везаним за струку и усмерење. Развијање стратегија за разумевање 
текста на страном језику. Оспособљавање за читање и разумевање оригиналних енглеских текстова из 
различитих извора везаних за бројне аспекте и области саобраћајне струке. Развијање усмене и писмене 
комуникације везане за ове теме уз коришћење адекватног вокабулара и сложенијих реченичких 
конструкција 
Исход предмета:   
Студенти поседују широк вокабулар термина везаних за област студирања. Могу да прате разноврсну 
литературу из ове области и комуницирају о стручним темама на енглеском језику користећи термине и 
реченичке конструкције карактеристичне за језик њихове будуће струке. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава 
1. Употреба и врсте речника. 2. Обрада текста The major types of transportation .3. Обрада текста The 
automobile .4. Обрада текста Automotive industry .5. Обрада текста The gasoline engine. 6. Обрада текста 
Diesel engine. 7. Обрада текста Driving on the left or right. 8. Обрада текста Basic traffic conditions . 9. Обрада 
текста Traffic elements. 10. Обрада текста   Traffic management. 11. Обрада текста Classification of traffic 
network . 12. Обрада текста Urban public transport. 13 Обрада текста  Traffic flow.14. Обрада текста 
Intersections . 15. Обрада текста Road traffic control. 16. Letter writing. 17 CV writing/ job interviews 18. 
Тестирање студената ради утврђивања успеха и реализације наведеног програма. 

Практична настава: 
1.Врсте превођења/  Превод-вежба. 2. Диктат- вежба. 3. Писана вежба- My favorite….4. Small talks- 
vocabulary practice. 5. Start it up- vocabulary practice. 6. The Internet has revolutionized the way people live and 
work- discussion/ How was your trip?- vocab. Practice. 7. Describe traffic conditions in your hometown- written 
exercise. 8. Describing people- appearance- vocab. Practice. 9. Describing people- character- vocab. practice. 10. 
Laughter/ Business humor- vocab. practice. 11. Everyday expressions. 12. Dictation/ Self assessment 13. Cause, 
reason, purpose and result- vocab. practice. 14. Translation-practice. 15. Technical development and human 
environment- discussion. 16. Letter writing- practice. 17. CV writing/ job interviews- practical work. 18. 
Тестирање студената ради утврђивања успеха и реализације наведеног  програма. 
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Саобраћајни факултет, Београд. 
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Саобраћајни факултет, Београд. 

Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: 
Студијски истраживачки 

рад: 
Остали часови: 

2 2 0 0 0 
Методе извођења наставе:  
Aудиторна предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Aктивност у току предавања 10 Усмени испит 40 
Практична настава 20   
Колоквијум-и 10   
Семинарски рад 20   
Укупно 60 Укупно 40 
 


