
Табела 5.2 Спецификација  предмета . 
Студијски програм : Tехнологије дрвета 
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник: Драгана Д. Илић 
Статус предмета:обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: предзнање енглеског језика у обиму средње школе 
Циљ предмета 
Циљ предмета је обнављање језичких структура и речника стеченог током претходног школовања и 
усвајање нових лексичких  јединица и граматичких структура које су у функцији стручног текста и језика 
струке уопште. 
Исход предмета  
По завршетку курса студент  је оспособљен да чита стручну литературу, самостално проналази 
информације, пише краће форме стручних текстова и стиче нова знања из своје струке читајући текстове на 
енглеском језику. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
У настави се обрађују следеће темe из струке:  
UNIT 1 Divisions of the tree,  
UNIT 2 Divisions of the stem, 
UNIT 3 Trees and shrubs,  
UNIT 4 Angiosperms, 
 UNIT 5 Photosynthesis,  
UNIT 6 Evergreen and deciduous trees,  
UNIT 7 Serbian Spruce,  
UNIT 8 Soil,  
UNIT 9 Properties of Wood 
Практична настава  
Увежбавање лексичких јединица и граматичких структура у функцији струке  и развијање језичких 
вештина (граматичка и лексичка вежбања, квизови, тестови, преводи, есеји, презентације...).  
Литература  
ОБАВЕЗНА ЛИТЕРАТУРА: 
LEARN ABOUT TREES, Драгана Илић, Шумарски факултет, 2016  
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА: 
Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1998 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, third edition, 2008 
Енглеско-српски српско-енглески речник шумарских термина, аутора Тонић Ане, Удружење шумарских 
инжењера и техничара Србије, Београд, 2011. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Интерактивни комбиновани метод, развијање продуктивних и рецептивних вештина уз коришћење 
савремених аудио-визуелних средстава, едукативних апликација и друштвених мрежа. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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