Студијски програм/студијски програми: Мастер академске студије здравствене неге
Врста и ниво студија: мастер академске студије, студије другог степена
Назив предмета: Енглески језик (Mас.енг.1.2)
Наставник: Зоран Ђ. Марошан
Статус предмета: обевезан
Број ЕСПБ: 3
Услов: Циљ предмета
Основни циљеви едукације из енглеског језика су упознавање студената са значајем познавања једног светског језика у циљу
комуникације, приступа већем броју података из струке и презентације стручне тематике. Овладавање вештинама за практичну примену
стечених знања у пракси. Развој критичког мишљења и способности за научно-истраживачки рад.
Исход предмета
Упознавање студената са терминима енглеског језика који су у свакодневној употреби, граматиком, језичким конструкцијама, културом и
традицијом енглеског говорног подручја. Предочавање разлика између свакодневног и стручног енглеског језика: разлике у терминологији
коју користе стучњак и лаик и разлике у говорном и писменом изражавању. Граматика и лексика.
Примена знања ван струке и у струци. Овладавање вештином комуникације када су у питању свакодневне потребе и општа култура.
Способност превођења стручне литературе са и на енглески језик. Сналажење у стручној литератури и способност презентације стручног
знања, како усмено тако и у писменој форми.
Садржај предмета
Теоријска настава
Food and Drinks (healthy & unhealthy food and eating habits; food we like or dislike). Lifestyle (physical exercise, stress, smoking, daily routine,
being positive). Plans, Career, Ambitions, Job. Major Health Problems + prevention. Professional Ethics. Nursing or Other Professional Care. Family
(its roles and influences on individuals). Politics and Economy as Factors in Оur Life. What Should Be Changed in Our Healthcare and Education
System? Environmental Issues (pollution, global warming, deforestation, population boom, drinkable water). Manipulation (mobbing, sexual
harassment and abuse). Alternative Medicine. Tolerance and Intolerance. Humanitarian Crisis (conflicts, epidemics, famine, natural disasters and
other major emergencies) and Human Rights. Different Approaches to Special Rehabilitation – teaching and care. Autism. Inclusion (about living
with impairments). Trends in Modern Medicine. Euthanasia (pros and cons). English Grammar.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
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Остали часови:
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
60
Методе извођења наставе
Oрални и ситуациони приступ учењу језика; Аудиолингвална метода; Аудиовизуелна метода (презентације на видео биму, Интернет);
Лексички и комуникативни приступ; Фронтални, индивидуални и групни рад по темама и задацима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
поена
активност у току предавања
30
писмени испит
практична настава
усмени испт
50
колоквијум-и
..........
семинар-и
20

