Студијски програми : Хидраулика и пнеуматика, Производно машинство,
Инжењерство у друмском саобраћају, Информатика у инжењерству
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Наставник: Смиљана М. Игрутиновић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Увођење у техничку терминологију и начин изражавања у разним областима инжењерства,
припремање студената за самостално изучавање стручне литературе на енглеском језику,
оспособљавање студената за самосталну презентацију стручних радова на енглеском језику
Исход предмета
Разумевање одабраних текстова, усвајање граматичких структура и лексике, усмена
комуникација на вишем нивоу, савладавање стручне терминологије на енглеском језику
Садржај предмета
Теоријска настава
Articles; nouns; adjectives; adverbs; pronouns; determiners; prepositions; numbers; tenses; modal
verbs; gerund; infinitive; participles; passive voice; conditional sentences; reported speech; sequence
of tenses
Практична настава: Аудиторне вежбе
Branches of engineering; Some mathematical terms; Geometry; States of matter; Motion; Work and
energy; Heat as a form of energy; Thermodynamics; Electric current; Engineering materials; Casting;
Non-ferrous metals and non-metals; Fastenings; Welding; Gears; Cutting and machining of metals;
Pumps; Centrifugal pumps; Computer systems; Computer hardware and software; Programming
languages; Transport engineering; Safe driving on highways; Maintenance and repairs of motor cars;
Mass transportation and the quality of urban life; Business letters or e-mails; Writing your CV
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Остали
Број часова активне наставе
часови:
Предавања: Вежбе: Други облици наставе:
Студијски истраживачки
2
2
рад:
Методе извођења наставе
Теоријска настава у облику предавања и аудиторних вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
усмени испит
5
30
активност у току аудит.вежби
5
колоквијум-и
60
укупно
100

