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Наставник Невена Вучен 

 

Условљеност другим предметима: Облик условљености 

  

Циљеви изучавања предмета: 

Стицање знања и овладавање лексичким и граматичким категоријама. Разумијевање писаних текстова о 
темама из науке (просторног планирања). Проналажење потребних информација у тексту. Резимирање 

прочитаног текста. Разговор о блиским и стручним темама. 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање материјом и конкретна примјена у дискурсима који се односе на просторно планирање. 
Усмено излагање есеја из струке. 

Садржај предмета: 

 If Clauses, type 1 
 Natural and artificial landscapes 
 If Clauses, type 2 
 Early history of urban planning. Schools and theories. 
 If Clauses, type 3 
 Planning residential communities. An ideal city. 
 Sentences and paraphrases.  
 Regional development programme. 
 Cleft and pseudo-cleft sentences. 
 Erosion – the process, landscape alterations, and material transport. 
  Glacial erosion, Fluvial erosion, Aeolian erosion. 
 Writing professional essays in English 1 
 Writing professional essays in English 2 
 Presentation of professional papers in English 1 
  Presentation of professional papers in English 2 
 Hot-spot tracks and linear magnetic anomalies. 
 Колоквијум. 
 Wh-clauses.  



 Demography, origin, censuses, vital statistics. 
 That-clauses. 
 Mapping, Geographic information systems.  
 What is an urban plan? 

Методе наставе и савадавање градива: 

Усмено излагање, усмена и писмена вјежбања, колоквијуми, семинарски рад. Рад у паровима и у групи. 

Рад на текстовима и рјечнику. 

Литература: 

M. Swan/C. Walter: How English Works. M. Swan: Practical English Usage. R. Murphy: English Grammar in 
Use. Љ. Поповић-Мирић: Граматика енглеског језика са вјежбањима. English through Science (скрипта) 

Облици провјере знања и оцјењивања: 

Похађање наставе и активност- 10 бодова; Колоквијум 1 – 10 бодова; Колоквијум 2 – 15 бодова; 

Семинарски рад (презентација) – 15 бодова; Усмени испит – 50 бодова. 

Похађање наставе 5 Колоквиј 1+2 30 Завршни испит  

Активност на настави 5 
  

60 

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Невена Вучен 

 

 

 


