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2009/2010 
МОДУЛ 17, Курс 17.2.  
Изборни предмет 2 
 
Назив предмета:  
Енглески за архитекте 3 
 
Година студија:  

Основне академске студије, 6. семестар  
 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 

У договору са студентима 
 

Термин одржавања испита  
У договору са студентима 
 
Посебни критеријуми за пријем студената: 

Прима се до 20 студената.  

Наставник: 

Др Гордана Вуковић-Николић, доцент 

Број кабинета:  

343/галерија 

Консултације :  

Четвртак 14-15 у кабинету, пола сата пре и после предавања 

Телефон:                                                                                                                    

 011-3218721                                                                                                             Е-

Email:GSekul@arh.bg.ac.rs 

 

Циљеви и приступ настави: 
Развијање комуникативне компетенције студената (способности говорења , разумевања 
слушања и читања, писања) у области страног језика струке (енглеског језика за архитекте).  

Садржај наставе : 

Тематски оквир курса је АРХИТЕКТЕ И АРХИТЕКТУРА.   
Функционални језички програм у области граматике текста и дискурса прати наведени 
тематски оквир, а нагласак је на језичким средствима пре свега АРГУМЕНТАТИВНОГ 
ДИСКУРСА. 
На основу мултимедијалних презентација радова студената из претходних генерација, 
активирају се студенти за учествовање на дискусијама током часова, чиме се очекује да ће 
развијати своју говорну компетенцију у наведеном тематском оквиру до границе 
сопствених могућности. Завршним семинарским радом и његовом одбраном заокружује се 
поступак интеграције свих језичких вештина у једну целину.  
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Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада усмерених ка развијању 
различитих језичких вештина - разумевања читања, аудирања, говорења и писања. Постоје 
два тока наставе која се одвијају симултано. Први је рад студената на изради семинарског 
рада који почиње већ од првих часова (јер студенти бирају тему на основу понуђеног 
практикума скоро на самом почетку курса) и други, који чине праћење презентације теме и 
учествовање у групним дискусијама на часу. Улога професора је медијаторска, са 
индивидуализованим приступом сваком студенту, где се полази од њених/његових 
тренутних могућности до  процењеног индивидуалног максимума,  који је различит за 
различите студенте. Примењеном методологијом покушава се утицати  на мотивацију 
студената  да што више самостално истражују, да што више читају на енглеском језику, пре 
свега на Интернету, а да се током учења осећају пријатно и неоптерећено.  
 

 

 

недеље  ПРЕДАВАЊА (двочас) 
01 What is this course about? 

02 Одобравање тема за семинарске радове 
03 Competitions and awards in architecture  

04 Immortal architects 

05 Famous architects 
06 Money in architecture 

07 Legal and financial risks in architecture 
08 Creativity in architecture 

09 Love as inspiration for architects 
10 Ideology in architecture 

11 Building Green 
12 Future of architecture  

13 О техничким и другим информацијама у вези са семинарским радом 
14  Регистровање прогресије и коначни договор о испиту 

 

Обавезна литература: 

Др Гордана Вуковић-Николић: Енглески језик за архитекте 3 (практикум), Архитектонски 
факултет, 2008.  
Mр Гордана Секуловић: Граматика енглеског језика са вежбањима, Виша техничка ПТТ 
школа, 1995, Београд. 210 стр. 

Препоручена литература: 

Едита Чавић: English in Architecture, Naučna knjiga, Beograd, 2001.  

 

Начин полагања испита  

Завршни испит се полаже припремањем семинарског рада на одобрену тему и његовом 

одбраном пред професором.  

Критеријуми оцењивања: 

Студенти могу добити максимално 70 бодова током семестра и 30 бодова на завршном 

испиту. До 70 бодова могу стећи на основу похађања предавања  и активности на самом 
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часу. У предиспитне активности спадају и припремне активности за израду семинарског 

рада, консултације, поштовање рокова. Завршни испит (семинарски рад и његова одбрана) 

доносе до 30 бодова. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Долазак на предавања Do 20 Семинарски рад и његова 
усмена одбрана 

До 30 

активност на часу, 
поштовање рокова  

Do 50   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


