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Предмет Страни језик ( Енглески језик) 3
Шифра предмета Семестар Број ЕСПБ бодова Фонд часова Статус предмета

СЈ3 VII 0+2 Обавезне
вјештине

Наставник Сања Маглов

Условљеност другим предметима Облик
условљености

Енглески језик 1 и 2 положен испит
Циљеви изучавања предмета:
Овим предметом се омогућује студентима да кроз обраду стручних текстова на енглеском језику упознају и
усвоје одабрани лексички корпус. Избором материјала даје се пресјек различитих садржаја из грађевинарства.
Усвајају се вјештине обраде текста и превођења.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Даље се развијају и конкретизују вјештине слушања, читања, говора и писања као и способност критичког
мишљења, као средства за понављање и утврђивање познате лексике и увођење нове. Код студената треба да
се развије осјеђај за продуктивни индивидуални и колективни рад при коришћењу страног језика и ослободи
их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.
Садржај предмета:
Components of a building. Structural forms in buildings. Building construction. Drawings. Design development.
Design solutions. Horizontal and vertical measurements. Locating and setting out. Dimensions of circles. Numbers
and calculations. Material types. Steel. Minerals and ceramics. Concrete. Wood. Material properties 1 and 2.
Метод наставе и савладавања градива:
Вјежбе (групни, тимски и индивидуални рад), домаћи задаци, консултације.
Литература:
Чавић, Едита, English in Architecture, Научна књига, Београд, 1997.
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Облици провјере знања

Похађање
наставе 5 бодова Колоквијум 1 20 бодова Завршни испит 50 бодова

Домаће задаће 5 бодова Колоквијум 2 20 бодова
Посебна назнака за предмет:
За праћење наставе из овог предмета потребно је познавање енглеског језика најмање на средњем нивоу (CEF
B1/ B2).
Име и презиме наставника који је припремио податке:
Сања Маглов


