
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л)

OsmP03 Обавезни VIII 4,5 3+1

Шифра предмета
Школска година од које се програм реализује:2006-2010 и 2010-2014
Врста и ниво студија, студијски програм :
Основне студије Економије (студије трају 8 семестара, односно 240 ЕЦТС кредита)

Условљеност другим предметима:
Потребно је положити испит из предмета Енглески језик који се слуша у 7. семестру
Циљеви изучавања предмета:
- развијање способности употребе енглеског језика у функцији економије, посебно способности
разумијевања изворних економских текстова на енглеском језику, те њиховог тумачења и превођења;
- упознавање енглеске пословне терминологије, те упоредна анализа основних појмова у два језика;
- упознавање начина употребе граматичких и реторичких средстава енглеског језика у обликовању
комуникацијских функција пословног дискурса
Iме и презиме наставника и сарадника: Славица Јевтовић-Анђелић
Метод наставе и савладавања градива:
Предавања, вјежбе, колоквији, писмени и усмени дио испита, завршни испит.
- економски текст: језичка анализа, разумијевање и превођење текста
- говорне вјежбе ('активности' током наставе под вођством наставника)
- самостални задаци (по договору с наставником)
- индивидуалне или групне презентације на настави о одабраним темама (по договору с наставником)
Садржај предмета по седмицама

1 6-International trade. Граматика: Особине језика струке.
2 6-International trade. Усмена провјера познавања појмова и термина.
3 7-Money matters. Граматика: Времена у енглеском језику струке.
4 7-Money matters. Усмена провјера познавања појмова и термина.
5 8-Dealing with problems. Граматика: Активна времена. English nyms.
6 8-Dealing with problems. Усмена провјера познавања појмова и термина
7 10-Marketing. Припрема за парцијални испит
8 I парцијални испит
9 12-Processes and operations. Граматика: Управни и неуправни говор.
10 12-Processes and operations. Усмена провјера познавања појмова и термина.
11 14-Sales and negotiations. Граматика: Кондиционали.
12 14-Sales and negotiations. Усмена провјера познавања појмова и термина.

13 15-A special project.  Сумирање пређених текстова и вјежбање терминологије. Припрема за II
парцијални испит

14 II парцијални испит
15 Ревизија и припрема за завршни испит
16 Завршни испит
17 Овјера семестра и упис оцјена

18-21 Допунска настава и поправни испитни рок
Обавезе студента у току наставе:
Студенти су обавезни да похађају наставу, раде и предају све домаће задатке, и ураде оба колоквијума.
Консултације: Четвртак: 13-14. Кабинет 67, 4. спрат Економског факултета. Е-маил: slavica@paleol.net

Оптерећење студента у часовима:
Оптерећење студента по предмету:

Недељно

Кредитни коефицијент
К=ЕСПБ/30=...

Недјељно оптерећење
=к x40 сати= ...сати

У семестру
Укупно оптерећење за предмет:

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту= ____сати
Активна нстава:___ x15= ___сати предавања и вјежби,
Континуална провјера знања:  12 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације______сати



Литература:
Уџбеник
1. Jones Leo and Alexander Richard, New International Business English-Student's Book, Cambridge University

Press, Cambridge 2000 - одабраних 7 лекција: бр.6-8, 10, 12, 14 и 15)
2. Jones Leo and Alexander Richard, New International Business English-Workbook, Cambridge University

Press, Cambridge 2000- одабраних 7 лекција: бр.6-8, 10, 12, 14 и 15)
3.   Штампани додатак у библиотеци Факултета (НИБЕ тестови, ријечи и Confusing Words)
Граматика:
1. Поповић Љ. и Мирић В.: Граматика енглеског језика са вежбањима, Завет, Београд, сва издања
2. Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University  Press, Cambridge
Рјечници
1. Бенсон, Мортон, Српско-енглески речник, Просвета, Београд
2. Бенсон, Мортон, Енглеско-српски речник, Просвета, Београд
3. Марија Ланда, Пословни енглеско-српски -српско-енглески речник, Грмеч, Београд

Облици провјере знања и оцјењивање:
- редовно присуство настави носи 2 бода
- домаћи задаци носе до 8 бодова
- колоквијум 1 носи минимално 16 бодова  и максимално 30 бодова и састоји се од лексичких задатака и терминологије
из обрађених текстова
- колоквијум 2 носи минимално 16 бодова  и максимално 30 бодова и састоји се од превода непознатог стручног текста
са енглеског на српски језик.
Кумулативни број бодова предиспитних обавеза је 70% (минимално 36 а максимално 71).
- завршни испит носи максимално 30 бодова (15-писмени дио за оне који нису положили један или оба колоквија + 15-
усмени дио за све студенте који се може полагати индивидуално или групно путем презентације). Студенти који положе
успјешно оба колоквијума ослобађају се писменог дијела испита који носи просјек  бодова оба колоквијума. Прелазна
оцјена се добија ако се кумулативно скупи наjмање 51 бод.
Писмени дио испита састоји се од комбинације садржаја оба колоквија. На усменом дијелу испита студенти
препричавају неки од обрађених текстова и одговарају на питања у вези са текстом и терминологијом. Ако су
задовољни постигнутом оцјеном, студенти могу бити ослобођени усменог дијела испита на основу прихваћене оцјене.

Оцјена 10-А
одличан-
изузетан

9-Б
одличан

8-Ц
врло добар

7-Д
добар

6-Е
довољан

Број поена) 91-100 81-90 71-80 61-70 51-60
Посебне назнаке за предмет:
Претпоставља се предходно познавање енглеског језика најмање на нивоу А2-Б1 ка Б2. За почетнике се не држи настава.

Напомена:  На почетку семестра студент добија прецизан списак задатака које треба да
реализује.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ И.САРАЈЕВО
Предмет: ЕНГЛЕСКИ ПОСЛОВНИ ЈЕЗИК

Табеларна  листа предзборних обавеза - примјер

Бр. Презиме и име ПН ДЗ К1 К2

Укупно
бодова

предиспитне
обавезе

Завршни
испит-

писмени

Завршни
испит-
усмени

УКУПНО
БОДОВА ОЦЈЕНА

мин 2 1 16 16 35 8 8 51
бодови макс 2 8 30 30 70 15 15 100

1 A.A. 2 8 28 30 68 15 15 98 десет/10/
2 Б.Б. 2 1 16 16 35 8 8 51 шест /6/
3 Д.Д. 2 8 20 24 54 10 10 74 осам /8/
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