Студијски програм: МАС ИТ
Назив предмета: Енглески језик у информационим технологијама
Наставник: Неда Видановић Милетић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: /
Циљ предмета
Општи циљ предмета јесте даље усавршавање и рад на продуктивним и рецептивним језичким
вештинама.
Специфични циљеви предмета подразумевају савладавање комплекснијих форми општег академског
регистра, али и Енглеског језика као језика струке у овој области. Усвајање стручне терминологије,
оспособљавање студената за коришћење стручне литературе, као и овладавање академским стилом
изражавања у писању и говору.
Исход предмета
Студенти су оспособљени за писану и говорну професионалну комуникацију, самостално коришћење
стручне литературе на енглеском језику, као и даље усавршавање у области информационих технологија.
Кроз припрему семинарских радова, овладали су стручном терминологијом и новинама у коришћењу
познатих речи и израза у специфичном регистру.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предавања су заснована на интеракцијском комуникативном приступу. Обрађују се материјали у вези са
информационо-комуникационим технологијама, развојем софтвера, интеракцијом човека и компјутера,
вештачком интелигенцијом, итд.
Практична настава
Обрада одређених граматичких јединица. Израда семинарских радова на теме у области информационих
и комуникационих техонологија. Усмене дискусије на теме из струке и академског живота студената и
њихових интересовања и планова. Тимски рад и учешће у мини-дебатама и аргументацији.
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Број часова активне наставе:

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Методе извођења наставе
Комбинована интерактивна метода кроз предавања, вежбе и консултације – анализа текста, усмено
излагање, разговор и дискусија, видео презентације, семинари
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

50 поена

Завршни испит

50 поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

усмени испит

колоквијум-и

30

семинар-и

10
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