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 ENGLISH FOR ARCHITECTS 2 

A SHORT COURSE OF PROFESSIONAL ENGLISH 

 
МОДУЛ М8 –  Изборни предмет 2 
Назив предмета  
 

ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 
Година студија:  
 

Мастер студије , 2. семестар  
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 

У договору са студентима 
 

Термин одржавања испита  
 

У договору са студентима 
 

 
 

Наставник: 

Др Гордана Вуковић-Николић, доцент 

Број кабинета: 343/галерија 

Време за консултације са студенатима: четвртак 14-15 часова 

Телефон:  011/3218721 (само у време консултација)                                                                                                                                 

Е-маил:Gsekul@arh.bg.ac.rs 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Прима се до 20 студената.  

 

Циљеви и приступ настави: 

Увођење студената у област енглеског језика за потребе архитеката. Кориговање уочених пропуста у 
раније стеченом знању, утврђивање граматичких и лексичких знања на нивоу дискурса и текста за 
потребе говорне и писане комуникације у енглеском језику архитектуре. 
Садржај наставе: На архитектонским текстовима (презентованим у различитим медијумима), а нарочито на 

семинарским радовима и компјутерским презентацијама студената ранијих генерација,  развијају се граматичка и 

лексичка знања и општа комуникативна способност у области страног језика струке - енглеског језика  у области 

архитектуре. Тематски оквир овог курса је ИСТОРИЈА  АРХИТЕКТУРЕ И  ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ који прати 

функционална граматика текста и дискурса са нагласком на граматици ПРИЧЕ (наратива). Овај функционални 

језички програм је прилагођен потребама архитеката, нпр  у фокусу су  глаголска времена, конектори,  чланови, 

писање властитих имена, језичка средства за повезивање визуелног и вербалног садржаја, итд.  
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Метод извођења наставе 

Све активности у вези са предметом (као и сама настава) одвијају се у кабинету 343/галерија који је 

опремљен за мултимедијалну наставу и чији је амбијент прилагођен потребама наставе енглеског 

језика. Користи се курикулум заснован на задацима, процесни систем наставе (рад студената је током 

целог семестра) и инвидуализовани приступ наставника студенту. Улога наставника је медијаторска, а 

циљ је да се студенти  заинтересују за тему, прочитају што више о њој (углавном на Интернету), а да 

се на самом часу активирају да што више говоре током тзв. дискусија. Редослед језичких вештина које 

се развијају су 1. разумевање читања (студенти читају код куће о теми), 2. разумевање слушања  (на 

часу студенти прате мултимедијалне презентације ), 3. говорење (дискусија). Вештина писања развија 

се  постепено, а резултира семинарским радом који ће студенти бранити на завршном испиту. 

Студенти почињу да пишу одобрени семинарски рад на основу једне од тема из Практикума за 

предмет који добијају на првом часу предавања. 

 

 

нед Наслови тематских јединица  

01 What is this course about?   

02 Your best story from the ancient world  

03 The ancient city you admire  

04 The seven wonders of the ancient world  

05 The inspiring structures of the past  

06 Women that changed the world  

07 Religious structures of the past    

08 Let’s talk about castles and crusades  

09 Let’s talk about gothic cathedrals  

10 The Renaissance and Lorenzo the Magnificent  

11 Let’s talk about royal families of Europe (e.g. Luis XIV of France and the palace of 

Versailles)   

 

12 Royal houses of Serbia and architecture  

13 History of architectural education and architecture teachers  

14 Договор о испиту   

 

 

Обавезна литература: 

Др Гордана Вуковић-Николић: Енглески језик за архитекте 2, практикум, Архитектонски факултет, 

2011. (студенти добијају бесплатан примерак на првом часу предавања) 

Mр Гордана Секуловић : Граматика енглеског језика са вежбањима, Виша техничка ПТТ школа, 
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1995, Београд. 210 стр. (електронска верзија ове граматике  је постављена на сајту Архитектонског 

факултета на страници  Г.Вуковић-Николић и њена употреба је бесплатна) 
Препоручена литература: 

Гордана Вуковић-Николић, Креативно писање, Београд, 2010, 270стр. (књига се може купити у скриптарници 

Грађевинског факултета и књижари Александар Белић на Студентском тргу у Београду. 

 

Начин полагања испита  

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

одбраном пред професором уз приказивање компјутерске презентације семинарског рада (Microsoft Power 

Point) 

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 на основу учествовања у активностима на самом 

часу. У предиспитне активности спадају и припремне активности за израду семинарског рада, долазак на 

консултације, поштовање рокова. Завршни испит (семинарски рад и његова усмена одбрана путем 

компјутерске презентације) 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 

 


