
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму струковних студија 
Студијски програм/студијски програми : Технологије дрвета  
Врста и ниво студија: Струковне студије 
Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК 1 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Корнелија С. Ичин 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  
Услов: да је студент похађао часове руског језика у основној или средњој школи 
Циљ предмета: Обучавање студената руском језику на нивоу усвајања и коришћења стручне терминологије у писаном и 
усменом језику.  
Исход предмета: Оспособљеност студенaта да читају и преводе  стручну литературу ради стицања професионалних 
знања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Теоријска настава се заснива на упознавању студената с садржајем стручних текстова (пре свега 
лексике), као и предавања из граматике руског језика, која треба да објасне начин употребе одређених граматичких 
обика, као и начин грађења реченице на руском језику. 
Практична настава: Вежбе се изводе из превођења (писменог и усменог), решавања граматичких тестова. Самостални 
студентски рад подразумева усмено излагање на задату тему, као и презентацију на платну проблематике непосредно 
везане за струку. У оквиру вежбања се користе и кратки филмови (4-5 минута) с циљем провере разумевања савременог 
руског језика посвећеног животу, болестима дрвећа, као и обради дрвета. 
 Други облици наставе – лабораторијске вежбе 
 
Литература:  

1. М. Пекић, Руски језик, Београд 1980. 
2. Л- Чернозубов, Стручни руско-српскохрватскиречник за студенте шуамрских факултета, Београд 1969. 
3. Естествознание. Энциклопедический словарь, Москва 2002. 
4. А. Колесников, Декоративная дендрология, Москва 1974. 
5. Иллюстрированная энциклопедия лесов, Москва 1987.  

Број часова активне наставе  60 Остали часови 
 Предавања: 

4 
Вежбе: 
  

Други облици наставе: 
 

Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 
предавања, увежбавање пређеног градива, интерактивна настава, интердисциплинарни приступ (презентације, филм), 
развијање способности за самостални рад (писање есеја на страном језику, превођење текстова са руског на српски језик 
и са српског на руски), развијање способности за разумевање на слух (консекутивно превођење). 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 40   
семинар-и 20   
 
 


