Задовољство нам је да вас позовемо да се придружите серији онлајн радионица Енглески
језик струке (ЕЈС) – мост између учионице и радног места, које ће бити организоване
кроз сарадњу Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и Америчке
амбасаде у Београду. Десет онлајн радионица одржаваће се двапут месечно од 26. октобра
2020. год. до 26. априла 2021. године, и биће посвећене језичким вештинама неопходним
студентима при крају студија у потрази за послом. Свака радионица ће се бавити једном од
следећих тема: ЕЈС - ко га и како данас користи, овладавање новим вокабуларом, писање у
ЕСЈ, како самоуверено да говорите језик, како да унапредите вештине читања на енглеском
језику, место и значај културе у послу, како да избегнете граматичке грешке. Након четврте
и девете радионице одржаће се две радионице посвећене само практичним задацима са
приликом да сами испробате своје вештине.
Сви студенти су добродошли, мада ће приоритет имати студенти техничких дисциплина на
завршним годинама свих факултета са добрим знањем енглеског језика. Број учесника је
ограничен, и зато не чекајте предуго да се пријавите.
Програм ће водити проф. др Весна Богдановић, ванредни професор енглеског језика и др
Драгана Гак, виши предавач енглеског језика, обе са Факултета техничких наука.
Радионице ће посетити и гости предавачи с америчког универзитета.
Све радионице ће се одржавати онлајн преко Zoom апликације и Canvas платформе.
Званични језик предавања биће енглески.
Све радионице су бесплатне.
Уколико сте заинтересовани и желите да се пријавите, попуните следећи образац доступан
на линку
https://docs.google.com/forms/d/13jc_6RDzzhjgBctSJ-6WU9kxmjT6gGl5NvOFpqfZ_Vk/edit
најкасније до 10. октобра.

Радујемо се дружењу са вама.

It is our pleasure to invite you to join the series of online workshops English for Specific Purposes
(ESP) – a Bridge Between the Classroom and the Workplace, organized in collaboration
between the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, and the US Embassy,
Belgrade. Ten online workshops will be held biweekly from October 26, 2020, to April 26, 2021,
and dedicated to language skills necessary to senior students while searching for their future job.
Each workshop will focus on one of the following topics: ESP globally, learning new vocabulary,
writing in ESP, speaking confidently, improving reading skills, culture in business, how to avoid
grammar mistakes. There will be two workshops dedicated entirely to practical tasks.
All students are welcomed, though the priority will be given to final-year students of technical
disciplines with solid knowledge in the English language (B1 level and above). The number of
participants is limited, so do not wait for too long to apply.
The program will be held by prof. Vesna Bogdanović, Ph.D., an associate professor in English
for Specific Purposes, and Dragana Gak, Ph.D., a senior lecturer in English for Specific Purposes,
from the Faculty of Technical Sciences. Workshops will be visited by guest lecturers from the US
university.
All workshops will be held online, using Zoom and Canvas, and the official language will be
English.
Workshops are free-of-charge.
If you are interested and would like to apply, please fill in the following Google survey form
available at
https://docs.google.com/forms/d/13jc_6RDzzhjgBctSJ-6WU9kxmjT6gGl5NvOFpqfZ_Vk/edit
not later than October 10.

We are looking forward to seeing you at the workshops.

