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Циљ
Предмета

Стицање потребног нивоа писмености и овладавање језиком уже струке, тј, језиком теологије, у 
циљу коришћења стручне литературе на енглеском језику. Посебан акценат биће стављен на 
разумевање, анализу и превођење уже стручног, научног, теолошког текста, релевантног за 
студенте богословско-катихетског профила, као и текста Светог Писма (The Old and New 
Testament), богослужбених текстова, текстова из сфере православне духовности и сл. 
Упознавање са граматичким правилима енглеског језика која представљају надоградњу у односу 
на градиво усвојено у првој години учења.

Исход
Предмета

Поседовање базичних академских компетенција у домену разумевања, анализе и превођења 
научног, теолошког текста уже струке, релевантног за богословско-катихетски профил, као и 
пратећих апликативних рецептивних, продуктивних и интерпретативних способности, познавање 
терминосистема уже струке, оспособљеност за примену стечених знања и умења у 
професионалном усавршавању, коректно владање енглеским језиком на нивоу Б 2 Европског 
оквира за живе језике.

Теоријска
Настава

• Глаголи (Verbs) - пасив, императив, модални глаголи, фразални глаголи, инфинитив, 
герундијум, партиципи, кондиционали, слагање времена и индиректни говор, конјуктив
• Реченице (Sentence) - делови и врсте реченица, ред речи, фразе, упитни изрази
• Упознавање са лексичким и стилским одликама уже стручног, научног, теолошког текста, као и 
текста из сфере православне духовности и богослужења на енглеском језику. • Глаголи (Verbs) - 
пасив, императив, модални глаголи, фразални глаголи, инфинитив, герундијум, партиципи, 
кондиционали, слагање времена и индиректни говор, конјуктив
• Реченице (Sentence) - делови и врсте реченица, ред речи, фразе, упитни изрази
• Упознавање са лексичким и стилским одликама уже стручног, научног, теолошког текста, као и 
текста из сфере православне духовности и богослужења на енглеском језику. • Глаголи (Verbs) - 
пасив, императив, модални глаголи, фразални глаголи, инфинитив, герундијум, партиципи, 
кондиционали, слагање времена и индиректни говор, конјуктив
• Реченице (Sentence) - делови и врсте реченица, ред речи, фразе, упитни изрази
• Упознавање са лексичким и стилским одликама уже стручног, научног, теолошког текста, као и 
текста из сфере православне духовности и богослужења на енглеском језику. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад)

Упознавање са лексичким и стилским одликама уже стручног, научог, теолошког текста, као и 
текста из сфере православне духовности и богослужења, на енглеском језику, у апликативном 
аспекту (са инсистирањем на умењима калификоване анализе релевантних извора и активног и 
продуктивног коришћења лексикографских извора и изворне, неадаптиране литературе из 
области уже струке на конкретном страном језику). Превод и анализа научног, теолошког текста 
уже струке са енглеског на српски језик, организовање расправа на одговарајуће теме, 
самостална израда есеја. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
1 1

вербално-текстуалне, текстуалне, демонстративне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

20 писмени испит 25
практична настава 30 усмени испит 25
колоквијуми
семинари

Вукичевић, Бранко, Енглеско-српски, Српско-енглески речник православља, Језикословац, 
Београд, 2004.

Методе
извођења
Наставе

активност у току 
Предавања


