Стандард 1. Структура студијског програма

Основне академске студије Англистика
Основне академске студије Англистика трају четири године, односно, осам семестара.
Бодовна вредност основних студија износи 240 ЕСП бодова. Свака година носи минимално
60 бодова, са просечним бројем од 30 ЕСПБ по семестру. Студијски програм обухвата
обавезне и изборне предмете, који су класификовани као академско-општеобразовни,
теоријско-методолошки, научно-стручни или стручно-апликативни. Различити типови
предмета развијају и побуђују свестраност код студената и постепено их припремају за
знатно сложенији програм мастер студија. Поред 30 обавезних предмета, распоређених на 4
године трајања студијског програма, студенти су у могућности да четвртину укупног броја
предвиђених ЕСП бодова стекну полагањем изборних предмета, који су распоређени у 10
изборних блокова. На недељном нивоу, током све четири године студија, студенти имају
минимално 20 часова активне наставе, од чега је најмање 10 часова предавања.
Садржај студијског програма обухвата изучавање енглеског језика кроз обавезне предмете
који се тичу теоријских лингвистичких дисциплина, као и упознавање са ширим научнометодолошким и теоријским оквиром за проучавање језика, али, кроз изборне предмете, и са
специфичнијим доменима теоријске и примењене лингвистике. Уз интензиван практичан рад
на развијању језичке компетенције у домену свих језичких вештина на сложеним
предметима Савремени енглески језик 1-8, који студенте воде ка развијању компетенције до
нивоа Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за живе језике, садржај студијског програма
обухвата још две једнако важне области, изучавање учења/усвајања језика и методике
наставе енглеског као страног језика, као и изучавање књижевности и култура енглеских
говорних подручја. Уз упознавање са најважнијим периодима у развоју енглеске
књижевности, од најстаријих сачуваних делa преко средњевековне књижевности,
елизабетанског периода, рационализма и романтизма, све до књижевности модерног доба,
обухваћена су и најзначајнија дела не само енглеске књижевности већ и других значајних
светских писаца који стварају на енглеском језику. Студентима се нуде садржаји везани за
британску, америчку, канадску и аустралијску културу. Поред теоријских и научних знања
из области примењене лингвистике и методике наставе, упознавања са савременим
приступима, методама и техникама у настави и упознавања са најактуелнијим сазнањима у
домену научног оквира у коме се развија методика наставе, студенти стичу и практично
искуство кроз стручну праксу у одговарајућим образовним установама.
Садржај и структура студијског програма усклађени су са савременим токовима у
релевантним наукама, у методици наставе и главним трендовима у проучавању језика,
књижевности и културе у свету и осмишљени тако да студентима омогуће уравнотежено
образовање у коме се научна и методолошка знања, опште образовање и практичне вештине
неопходне за будући професионални рад развијају кумулативно и напоредо.
Студијски програм реализује се кроз различите типове активне наставе, како предавања,
тако и практичне вежбе из теоријских предмета, лекторске језичке вежбе, практичне вежбе
из методике наставе енглеског језика и стручну праксу, те консултативни рад са студентима
и семинаре. У настави се примењују разноврсне методе уз коришћење савремених техничких
средстава и еклектички приступ, као што се може видети из наставних програма за
појединачне предмете.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1

назад

Стандард 2. Сврха студијског програма

Основне академске студије Англистика
Након похађања студијског програма Основних академских студија Англистика, односно
успешног савладавања свих обавеза и стицања најмање 240 ЕСПБ, студент стиче звање
филолог-англиста. Овакво звање подразумева стицање потребних знања и вештина за
обављање послова у домену образовања, културе, издаваштва, преводилаштва, односа са
јавношћу, нарочито у међународној комуникацији и свим областима које захтевају
професионални профил стручњака за енглески језик, књижевност и културу. Сврха
студијског програма, дакле, јесте образовање наставника енглеског као страног језика, а исто
тако и стручњака који су оспособљени за рад у различитим институцијама образовања,
културе и привреде. Студијски програм Основних академских студија Англистика
осмишљен је тако да студентима омогући стицање потребних знања и вештина за
квалитетно, професионaлно и стручно обављање послова, али и развијање свести о
неопходности непрекидног даљег усавршавања у изабраним професионалним областима и
одговорности за сопствени интелектуални и стручни развој током читаве професионалне
каријере. У домену оспособљавања за наставни рад, студијски програм како садржајем тако
и начином рада на предметима омогућава студентима развијање вештина комуникације,
кооперативности, способности за тимски рад, одговорности, креативности и
флексибилности, као значајних својстава неопходних за рад у образовању и васпитању
младих генерација.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1
назад

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Основне академске студије Англистика
Студијски програм омогућује студентима да стекну неопходна знања и вештине, и да их
оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду. У свих осам семестара
овог студијског програма заступљени су предмети уже струке, што је и уобичајена пракса на
свим катедрама англистике у свету, али постоји и знатан број предмета који припадају
друштвено-хуманистичком пољу, а то значи областима социологије, педагогије, психологије,
информационих технологија. Циљ студијског програма се стога најједноставније и
приближно најпотпуније може представити следећим тезама:
1. Свестрано образовање сваког студента, стицање основних теоријско-методолошких,
научних и стручних знања из области англистичке лингвистике, књижевности, културе и
методике наставе;
2. Развијање језичких вештина и компетенција студената у енглеском као страном језику до
нивоа
Ц1/Ц2
(Самостални
ниво
или
компетенција
ефективне
оперативности/Master/proficiency), укључујући не само компетенције у домену изговора,
граматике, вокабулара, разумевања, говорења, читања и писања, већ и употребе језика,
прагматске и комуникативне компетенције, те културне компетенције у најширем смислу, уз
разумевање различитих језичких стилова и варијетета;
3. Стицање знања и вештина из још једног страног језика (шпанског), најмање на нивоу
компетенције А2 Заједничког европског оквира за живе језике,
4. Стицање знања и усвајање компетенција за употребу енглеског језика као пословног или
језика различитих струка,
5. Стицање знања потребних за идентификацију, разумевање и анализирање основних појава
у друштву и култури;
6. Стицање општих знања о педагошким, психолошким и дидактичким теоријама и начинима
њихове примене у непосредном професионалном окружењу;
7. Стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области
англофоних књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и
идеолошким претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и
специфичностима англофоних књижевности;
8. Развијање вештина разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
9. Стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области
културе англофоних земаља;
10. Стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области
методике наставе енглеског језика;
11. Развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и
активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
12. Развијање свих индивидуалних квалитета и способности студената које могу допринети
њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције) - Прилог 1.1
назад

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Основне академске студије Англистика
Након реализације студијског програма Основних академских студија англистике, студент
стиче следеће компетенције:
Опште компетенције
1. Способност за критичко размишљање, аналитичност, синтетичко закључивање и активан
однос према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима, уз поштовање
професионалне етике;
2. Способност за самоевалуацију и ауторефлексију и свест о неопходности непрекидног
интелектуалног и стручног усавршавања током професионалне каријере;
3. Способност за даље образовање кроз мастер и докторске студије и за даље стручно
усавршавање кроз специјалистичке студије и пројекте за професионално усавршавање;
4. Креативност у раду и решавању сложених проблема;
5. Способност за креирање условa сопствене запослености.
Предметно-специфичне компетенције
Након реализације студијског програма Основних академских студија англистике, студент је
у стању да:
1. Oбавља делатности везане за језик, књижевност, културу и комуникацију у установама
културе;
2. Oбавља делатности везане за језик, књижевност, културу и комуникацију у привредним
институцијама и органима управе;
3. Обављa пословe писаног превођењa свих врста текстова са енглеског језикa на српски и
обрнуто;
4. Oбавља послове усменог превођења са енглеског језика на српски и обрнуто;
5. Предаје енглески језик у приватним школама страних језика;
6. Предаје енглески језик у предшколским установама;
7. Обавља послове у сфери медија (у часописима, новинама, медијским кућама);
8. Обавља послове у области туризма;
9. Обавља послове у издаваштву.
Студент након завршених основних студија има могућност да настави образовање на мастер
академским студијама из енглеског језика и књижевности, културе, комуникологије и
сродних друштвено-хуманистичких дисциплина.
Опис исхода учења
1. Стицање знања и вештина из области енглеског језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког
европског оквира за живе језике;
2. Познавање основног теоријског и методолошког оквира језичке анализе на свим
лингвистичким нивоима из области англистике, а и шире;
3. Познавање општих и специфичних лингвистичких и примењено-лингвистичких
дисциплина;
4. Стицање знања из области педагогије, психологије и методике наставе енглеског језика

неопходних за образовно-васпитни рад;
5. Примена знања из области педагогије, психологије и методике наставе енглеског језика у
образовно-васпитном раду;
6. Познавање историјског развоја, жанровске структуре и стилске специфичности енглеске и
америчке књижевности;
7. Стицање знања и вештина неопходних за разумевање, анализу и вредновање књижевних
дела;
8. Познавање култура англофоних земаља;
9. Поседовање знања и вештина из још једног страног језика (шпанског), на нивоу
компетенције А2 Заједничког европског оквира за живе језике;
10. Стицање знања потребних за идентификацију, разумевање и анализирање основних
појава у друштву и култури;
11. Стицање општих психолошких и педагошких знања и способности њихове примене у
непосредној професионалној пракси;
12. Способност за превођење свих врста текстова са енглеског на српски језик и обрнуто,
вредновање квалитета превода и примену општих теоријских поставки о превођењу у
практичном раду;
13. Способност за течну комуникацију на енглеском језику у различитим контекстима, као и
за усмено превођење са енглеског на српски језик и обрнуто;
14. Способност за обављање послова наставника енглеског језика у приватним школама
страних језика;
15. Способност за обављање послова наставника енглеског језика у предшколским
установама;
16. Способност за примену стечених знања и вештинa у самосталној аналитичкометодолошкој припреми за наставу и у практичном раду са ученицима;
17. Способност за обављање делатности везаних за језик, књижевност, културу и
комуникацију у установама културе, у привредним институцијама и органима управе;
18. Способност за наставак школовања на мастер академским студијама из енглеског језика и
књижевности, културе, комуникологије и сродних дисциплина;
19. Способност за процес доживотног образовања из области енглеског језика и
књижевности, културе, комуникологије и сродних дисциплина.
Евиденција: Додатак дипломе - Прилог 4.1.
назад

