
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА МОДУЛ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

И КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 
Позивају се сви заинтересовани студенти који су положили енглески језик 2, као и 

дипломирани учитељи и васпитачи, да се пријаве за припремну наставу за Модул за 

енглески језик, тј. курс енглеског језика на нивоу Б1+. 

 

Припремна настава је првенствено намењена кандидатима за Модул за енглески језик ради 

утврђивања знања и развијања језичких вештина неопходних за полагање пријемног испита 

и похађање наставе на Модулу.  

 

У овај курс језика могу да се укључе и сви остали заинтересовани кандидати који желе да 

утврде своје знање енглеског језика на нивоу Б1+ без обавезе каснијег уписивања на Модул.  

 

Припремна настава и курс ће трајати током школске 2011/12. године са фондом од укупно 4 

часа недељно и то: 2 часа савременог енглеског језика и 2 часа обраде стручног текста (из 

области методике наставе енглеског језика и практикума). Распоред часова биће накнадно 

утврђен, с тим што ће се водити рачуна да се не преклапа са редовном наставом на 

основним и постдипломским студијама. Наставу држе предавачи енглеског језика 

Учитељског факултета.  

 

Припремна настава/курс је факултативног карактера. Цена курса / припремне наставе је 

24.000 динара и плаћа се у 3 једнаке рате по 8.000 динара (1. рата приликом уписа, 2. рата у 

фебруару и 3. рата у априлу 2012. године).  

 

Са уверењем о завршеном Модулу за енглески језик, према издатом одобрењу Министарства 

просвете, стичете право да предајете енглески језик у нижим разредима основне школе. За 

будуће полазнике Модула, програм наставе доступан је на сајту Учитељског факултета – 

Студије – Модул за енглески језик. Упис следеће генерације полазника Модула предвиђен 

је за наредну школску годину. Нове генерације похађаће Модул у трајању од укупно 4 

семестра.  

 

Кандидати заинтересовани за Припремну наставу за Модул / Курс енглеског језика треба 

што пре да се јаве предавачима енглеског језика на следеће имејл адресе:  

natasa.jankovic@uf.bg.ac.rs i marina.cvetkovic@uf.bg.ac.rs, и да дођу лично на упис у време 

консултација, петком од  11:45 – 12:45, кабинет 32 у поткровљу, Краљице Наталије 43.  

 

Пријављивање  траје до краја новембра 2011.  

За упис на Припремну наставу за Модул / Курс енглеског језика потребно је донети:  

   - индекс са доказом о положеним испитима из Енглеског 1 и Енглеског 2,  

   - фотокопију прве стране индекса, 

   - доказ о уплаћеној првој рати на жиро рачун Факултета: 840-1906666-26  

      модел 97, позив на број: 06MП201112 (обавезно унети) 

    сврха уплате: I рата за Припремну наставу за Модул / Курс енглеског језика.  

 

Настава почиње у првој недељи децембра. Распоред ће благовремено бити истакнут.  
 

Катедра за стране језике 
Учитељског факултета 
 

 

*овладајте енглеским језиком  * претворите теорију у праксу *  постаните учитељ енглеског језика * 
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