
Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета: Енглески језик 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 7   

Услов:  Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да утврде и прошире претходно стечена знања и фонд речи енглеског језика као и да 

упознају основне концепте делатности којом ће се бавити; оспособити студенте да самостално користе стручну литературу 

на енглеском језику и да савладају основну технику превођења; омогућити студентима да развију и усаврше говорну вештину 

на енглеском језику.    

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање адекватне и правилне употребе опште и стручне 

терминологије на енглеском језику; познавање различитих граматичких појмова и структура; познавање вештине 

комуникације на енглеском језику; познавање техника превођења. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма:Вештина конверзације на енглеском језик; вештина 

превођења са и на енглески језик; вештина писања есеја; вештина коришћења стручне литературе на енглеском језику; 

вештина претраживања страних база података на ИНТЕРНЕТУ. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Познавање страног језика је изузетно важно за сваку 

научну област; коришћење литературе на енглеском језику омогућава усавршавање у струци; познавање страног језика је вид 

личне афирмације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Теоријска настава обухвата појам и значај фармације као науке, историју и развој, област истраживања, фармацију као 

интердисциплинарну науку и фармацеутско образовање, појам, значај и класификацију лекова према хемијској сличности, 

биолошком ефекту или употреби, начин преписивања рецепата, дозирање и трајање терапије, алергијске реакције на лекове, 

сарадња са лекарима, значај разговора са пацијентом око коришћења одређеног лека, значај витамина у исхрани, врсте и 

дозирање, нежељени ефекти који се јављају у употреби лекова, опрема која се користи у лабораторијама, зависност од 

лекова, значај ефеката лекова на исхрану и ефеката хране на апсорпцију лекова, предмет проучавања фармакогнозије и значај 

фитохемије, антибиотици, историја и развој; врсте антибиотика-подела и механизми деловања; откриће пеницилина и његов 

значај, појам и значај анестетика, начин деловања, врсте, дозирање и начин примене лекова, карактеристике и значај 

урођеног имуног система. 

 

Практична настава: 

Превод краћих  текстова са и на енглески језик; писање есеја на енглеском језику; употреба одређених граматичких 

структура кроз превод реченица на енглески језик; конверзација на задату тему; усмено препричавање текста. 

Литература  

 Popović Lj., Mirić V. Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Naučna knjiga, Beograd, 1998. 

 Horvat R., Pejić Z. Engleski za medicinare, stomatologe, veterinare, farmaceute i defektologe. II izd. Naučna knjiga, Beograd, 1990. 

 Kerničan L. English Language in Pharmacy Practice. Beograd: Grafopan, 2005. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Вежбе:0 Други облици наставе:30 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава До 10 усмени испт До 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и До 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


