
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Спортска медицина са физикотерапијом 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво 

Назив предмета: Енглески језик 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Марошан Ђ. Зоран 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:/ 

Циљ предмета 

Да се овлада енглеским језиком како би се могла користити стручна литература и рачунари 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног предмета студент би требало да овлада писањем и читањем 

стручне литературе на енглеском језику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Овај предмет предвиђа да пружи основна знања и методе којим би се унапредило знање енглеског 

језика. Већина оних којима енглески није матерњи језик говоре неку мешавину енглеског између 

америчких индијанаца и енглеских рома. Настава овог предмета би се базирала на поправљању 

енглеског изговора и фонда речи како из општег знања тако и из стручне медицинске 

терминологије 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

У овим облицима наставе студенти би се обучили за активно знање страног језика што им је 

основни алат за коришћење стручне литературе. 

Литература:  

1. Марошан, З., English for medical students. A collection of texts and exercises, Ortomedics, Нови 

Сад, 2008 

Број часова  активне наставе Остали 

часови:0 Предавања:   

2 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз предавања у виду презентација појединих методских јединица. Испит 

обухвата целукпно градиво изложено у току семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 45 

практична настава 20 усмени испит  

колоквијум-и 5 ....  

семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 

Максимална дужна 1 страница А4 формата 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више 

студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља 

јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 

Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига 

наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а. 

 


