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Студијски програм: Фармација – медицинска биохемија 

Назив предмета: Страни језик струке – енглески 

Наставник: Керничан Леонтина 

Статус предмета: изборни 

Семестар: 1 Година студија: 1 

Број ЕСПБ: 2 Шифра предмета:  

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Циљ предмета јесте да студенте упозна са основним терминолошким фондом из области здравствене стру-

ке, а посебно из области медицинске биохемије, да развије способност комуникације о питањима струке, 

као и разумевања стручних/научних текстова на енглеском језику и да омогући активну примену стечених 

знања. 

Исход предмета: 

Након успешно савладаног програма и положеног испита, од студента се очекује да ће моћи активно да 

користи основну терминологију из области медицинске биохемије и сродних дисциплина у професионалном 

животу, примени знање на разумевање једноставније стручне/научне литературе и на изражавање мишље-

ња о појединим областима струке. 

Садржај предмета: 

Практична настава 

Лексичке вежбе употребе стручне терминологије. Области: системи органа; хемија, периодни систем, лабо-

раторијско посуђе; биохемијска једињења; лабораторија - организација, различите врсте анализа; здравље и 

болест. Вежбе вербалне комуникације. Дискусије на тему струке на основу понуђених садржаја. Вежбе разу-

мевања стручних садржаја: читање, превођење и синтеза текста.  

Препоручена литература: 

1. Керничан Л., English Language in Pharmacy Practice, Збирка текстова са вежбањима и стручним речником 

(треће допуњено издање), Графопан Београд, 2011. 

2. Jahangir Moini, Pharmacy Terminology, Delmar, 2010 

3. Мићић С., Називи болести и поремећаја у енглеском језику, Београдска књига, Београд, 2004. 

4. Арнери-Георгијев Ј., More Medical Words You Need, Савремена администрација а.д., Београд, 2002. 

5. Бујас З., Енглеско-хрватско-енглески речник, Накладни завод Глобус, Загреб, 2001. 

6. Медић М., Медицински речник, Латинско-српско-латински речник, Elit-Medica, Београд, 1998. 

Број часова активне наставе 

Теоријска настава: - Практична настава: 30 

Методе извођења наставе:  

Интерактивна предавања, рад у групи, индивидуални задаци  

Оцена знања:  

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 

Активност у току предавања 1 - 10 Практични испит - 

Практична настава 1 - 20 Писмени испит 15-30 

Колоквијуми - Усмени испит 15-30 

Семинари -   



 

 

Остало (домаћи задаци) 1 - 10   

 


