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Назив предмета: Енглески ваздухопловни језик 2
Наставник (Презиме, средње слово, име): Лабус Г.Војислава
Статус предмета: О
Број ЕСПБ:4
Услов: положен енглески ваздухопловни језик 1
Циљ предмета
Циљ предмета јесте стицање знања за што природнију употребу енглеског језика у
различитим ситуацијама и контекстима у области ваздухопловства као што су:
принципи лета, структура авиона и контрола лета, распоред кабина, лет и кабинско
особље, услуге у авиону итд.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена знања и оспособљеност студента да може правилно да
користи енглески ваздухопловни језик из домена изучаване области.( принципи лета,
структура авиона и контрола лета, распоред кабина, лет и кабинско особље, услуге у
авиону итд.), да чита, разуме и преводи стручне текстове, да изради материјал у
сврху презентације, учествује у дискусији на задату тему.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Airliners: How an aircraft flies (Principles of flight, aircraft structure and flight controls);
Cabin layout; Flight and cabin crew; In-flight services etc; Израда CV (Curriculum Vitae);
Писање молбе за посао; Писање писама, молби, презентација према задатој теми.
Практична настава:
Вежбе прате теме које се обрађују на предавањима; Читање с разумевањем; Израда
материјала у сврху презентације, учествовање у дискусији на дату тему.
Литература:
M.Manucci: Engleski za zračni promet I, FPZ, Zagreb, 2002.
The Airline Handbook, Air Transport Association of America, (ATA), 2007.
Murphy: English Grammar in Use, intermediate, Cambridge University Press, 1998.
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Методе извођења наставе Мултимедијална предавања, вежбе прате теме које се
обрађују на предавањима, дискусије, интерактивни метод, анализа студије случаја,
презентација семинарских радова.
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