
 

 

Студијски програм: Основне академске студије математике /информатике 

Назив предмета: Енглески језик Б2 

Статус предмета:  изборни на основним академским студијама математике /информатике 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: положен испит Енглески језик Б1 
Циљ предмета  

Савладавање карактеристика општег академског регистра као и енглеског језика специфичног за ужу стручну 

област; развијање појединих академских језичких вештина у циљу успешног коришћења енглеског језика за 

потребе студирања и даљег усавршавања у струци; оспособљавање студената за каснији самостални рад по 

завршетку формалне наставе; допринос интелектуалном, свестраном и професионалном развоју студената. 

Исход предмета  

Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да поседује развијене следеће способности: 

-опште способности: правилна интерпретација научних текстова и њихова критичка анализа; познавање језика 

струке у релацијама са други наукама; развијена способност учествовања у усменој комуникацији; увећање 

лексикона општег и стручног енглеског језика; способност да развојем интегрисаних вештина коришћења 

формалних и неформалних облика комуникације увећају компетенцију у општем језику и језику струке 

-предметно-специфичне способности: препознавање и правилна употреба стручних термина и граматичких 

елемената специфичних за научни дискурс; способност коришћења научне литературе у циљу даљег усвајања 

студијског програма  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Теоријска настава: стручни текстови из историје математике, дискурс аксиома и теорема у математици, грешке у 

рачунању, алгебра (квадратне и кубне једначине), концепт поља, концепт симетрије, концепт функције, 

топологија, савремене математичке теорије, математика у Србији, основи информатике и рачунарства, таласи у 

физици, структура атома; формални / неформални стил изражавања, разумевање иплицитно изнетих информација, 

утврђивање значења непознатих лексичких јединица на основу контекста, дискусија на теме из струке и 

академског живота студената, рад на проширењу лексикона, писање биографије, резимеа и пријава, академско 

писање, аргументативни есеји, усмене презентације. 

 

Практична настава 

Условне реченице; синтакса (партиципи и инфинитиви); конјуктив; фразни глаголи; грађење речи (префикси и 

суфикси заступљени у језику струке), употреба везивних средстава (адитивни конјукти, адверзативни, каузални и 

темпорални); колокације. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 

Комуникативни метод, интерактивни облик наставе 

Оцена  знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе 55 поена Завршни испит  45 поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 35 

практична настава  усмени испит 10 

колоквијум-и 35   

семинар-и 10   


