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Резиме: Питања везана за вишејезичност и функционално коришћење страних јези-
ка посебно добијају на значају у контексту геополитичких и културних промена које су се 
одиграле у свету у првим деценијама овог века. Развијање језичких компетенција, посебно у 
области страног језика струке, један је од главних фактора развоја културног и професио-
налног идентитета савременог младог човека. У Србији, упркос раду на стандардизацији 
образовних програма и декларативној опредељености просветних власти – да се иде у ко-
рак са савременим европским токовима у области наставе и учења страних језика на свим 
нивоима образовања – дошло је до негативних промена које могу имати несагледиве после-
дице по професионални и културни развој појединца и друштва у целини. Након неколико 
претходних истраживања о положају страног језика струке на Универзитету у Београду, 
спроведених међу наставним особљем, овај рад има за циљ да покаже и анализира ставове 
самих студената, као и њихових наставника, о значају учења страних језика уопште, а по-
себно страног језика струке. Спровели смо емпиријско истраживање уз примену анкетног 
упитника као истраживачког инструмента. Квалитативна и квантитативна анализа 
података прикупљених на узорку од хиљаду петсто деведесет студената (N1=1.590) и де-
ведесет два наставника страних језика београдског и неколицине других домаћих универзи-
тета (N2=92) показаће да ли ставови студената и њихових наставника одражавају акту-
елна збивања у оквиру домаће образовне политике или се развијају у складу са савременим 
токовима у свету и поменутим социокултурним променама. 

Кључне речи: страни језик струке, настава страног језика, факултет, студенти, 
наставници.
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Увод

Геополитичке и друштвене промене које 
су се одиграле почетком овог века довеле су до 
пораста интересовања стручне јавности и кључ-
них доносилаца одлука у области образовања за 
питања вишејезичности и функционалног ко-
ришћења страних језика (Ošmjanski, Beko, 2018: 
161). Учење страних језика, а посебно страног 
језика струке, игра важну улогу у професионал-
ном развоју младих људи и јачању свести о зна-
чају мултикултуралности у савременом друштву. 
Иако се у Србији спроводи реформа образовања 
чији је циљ да наша земља иде у корак са савре-
меним светским токовима, у погледу наставе 
страних језика дошло је до негативних проме-
на. Према мишљењу ауторке Вујовић (Vujović, 
2018: 14), одлуке надлежних просветних власти 
негативно се одражавају на број језика у понуди, 
фонд часова страног језика, као и његов статус 
и начин оцењивања у основном и средњем об-
разовању у Србији. Сличне тенденције запаже-
не су и на универзитетском нивоу образовања, 
на шта указују и претходна истраживања о по-
ложају страних језика струке у високом школ-
ству (Đorović, Janković, 2018). Ауторке закључују 
да се бодови језику струке додељују арбитрарно, 
јер су неуједначени међу факултетима, као и да 
се учењу језика струке много већа пажња и зна-
чај придају на приватним факултетима него на 
државним. У програмима учитељских/педагош-
ких факултета у Србији, са изузетком педагош-
ких факултета у Јагодини и Сомбору, фонд часо-
ва енглеског језика као обавезног предмета та-
кође опада са годинама студија (Stojanović, Mišić, 
2018). Према Дадли-Евансу, и „страни наставни-
ци језика струке често се налазе у ситуацији да 
се боре за већи фонд часова и пажњу студената“ 
(Dudley-Evans 2001: ix). 

Значај учења страног језика струке

Учење страног језика струке почиње на ни-
воу средњег стручног образовања, паралелно са 
учењем стручних предмета, а наставља се и про-
дубљује на универзитету. Међу многим карак-
теристикама које истичу у својој познатој шеми 
својстава језика струке Дадли-Еванс и Сент Џон 
(Dudley-Evans, St. John, 1998) наводе да је основ-
на сврха страног језика струке да одговори пот-
ребама оних који га уче, да се у настави језика 
струке користе методологија и активности које 
су специфичне за одређено ужестручно поље, те 
да се наставник страног језика струке фокуси-
ра на језик који је примерен тим активностима. 
Резултати истраживања које су спровели Кениг 
и Гертлер (Koenig, Guertler, 2018) показују да су 
ставови самих студената, посебно оних који су 
на вишим годинама студија или који већ имају 
неко радно искуство, о томе шта очекују од 
наставе страног језика струке, шта им је потреб-
но да науче да би били успешнији у будућој ка-
ријери и са којим проблемима се суочавају у току 
учења страног језика струке − од непроцењивог 
значаја за њихове наставнике у смислу квали-
тетнијег и сврсисходнијег осмишљавања наста-
ве. И из неких ранијих истраживања (Kešetović, 
2015) може се закључити да студенти генерал-
но добро схватају сврху страног језика струке, 
пре свега његов значај за развој будуће карије-
ре, увиђају да им добро познавање страног јези-
ка помаже у ширењу културних видика, и поспе-
шује комуникацијске вештине. До сличних ре-
зултата дошле су и ауторке Марковић, Ђорђевић 
и Илић-Ђорђевић (Marković i sar., 2015), које су 
испитивале мотивисаност студената Пољопри-
вредног факултета у Београду за учење страног 
језика струке. Показало се да су три фактора која 
највише мотивишу студенте да уче страни језик 
струке следећи: могућност комуникације са дру-
гим људима, знање језика за будуће занимање и 
лична жеља за напредовањем и усавршавањем у 
струци (Marković i sar., 2015: 325). Резултати дру-
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гих истраживања спроведених међу студенти-
ма различитих факултета и образовних профи-
ла (Mede et al., 2018; Gojkov-Rajić, Šafranj, 2018; 
Martinović, Poljaković, 2010) потврђују да студен-
ти имају позитиван став према учењу страних 
језика, а посебно језика струке. 

Сарадња наставника језика струке 
и наставника стручних предмета на 
факултетима

Страни језик струке на нефилолошким 
факултетима и стручни предмети нераскиди-
во су повезани, јер се настава језика заснива на 
тематици, садржајима и терминологији матич-
не ужестручне области и студенте оспособља-
ва да се, користећи страни језик на академском 
нивоу, баве будућом професијом. Велики број 
истраживачких радова потврђује неопходност 
сарадње између наставника језика струке и на-
ставника других академских предмета (Stoller, 
Robinson, 2018; Norton, 2018; Stewart, 2018). Ве-
лимирац (Velimirac, 2011) подсећа да наставни-
ци језика струке нису и стручњаци за одређе-
ну струку и да зато морају да науче што више о 
стручним областима којима се њихови студенти 
баве, а најкориснији пут за то је помоћ, односно 
сарадња са колегама који на факултету предају 
стручне предмете. Такође, искуство показује 
да наставници стручних предмета често не по-
седују знање страног језика на академском ни-
воу, што би битно олакшало њихов ангажман на 
међународном плану и сарадњу са страним уни-
верзитетима. 

Када је реч о сарадњи универзитетских 
наставника језика струке на нефилолошким 
факултетима са колегама који предају стручне 
предмете, ауторке овог рада сматрају да је она 
изузетно важна. Кроз такву сарадњу развијају 
се стручне и језичке компетенције студената, а 
такође се помаже наставницима страног језика 
струке да што боље и квалитетније осмисле про-

грам рада који ће одговарати стварним профе-
сионалним потребама студената. Корист имају 
и наставници стручних предмета јер тиме обо-
гаћују сопствено познавање страних језика, које 
им је одувек било потребно, а у данашње време 
је неопходно за праћење савремених токова у 
струци, напредовање у универзитетској карије-
ри и представљање сопствених достигнућа пред 
међународном јавношћу. Упркос томе, резултати 
једног истраживања (Mirić, Đorović, 2015) пока-
зали су да је сарадња између наставника језика 
струке и наставника стручних предмета на фа-
култетима Универзитета у Београду недовољна 
и спорадична. Перцепција наставника стручних 
предмета о сарадњи са колегама који предају 
страни језик струке углавном се своди на пру-
жање преводилачких и лекторских услуга, од-
носно од наставника страног језика струке оче-
кује се да преводе стручне и научне радове пре-
дметних наставника ради њихове личне универ-
зитетске промоције или промоције факултета, 
док се готово нимало пажње не посвећује корис-
ти коју би студенти имали од конкретније са-
радње између ове две групе наставника. Између 
осталог, ауторке наводе да „нелагода наставни-
ка, осећај да их неко проверава и надгледа, непо-
мирљивост имплицитних педагогија сваког ин-
дивидуалног наставника“ (Mirić, Đorović, 2015: 
510) могу бити неки од разлога за пружање от-
пора међупредметној сарадњи, али не и једини. 

С друге стране, пример добре праксе на 
овом плану представља Модул енглеског језика 
Учитељског факултета Универзитета у Београду, 
у оквиру којега је остварена сарадња стручња-
ка за енглески језик и наставника других ака-
демских предмета. Примера ради, заједничким 
напорима наставника предмета Енглески језик 
струке и предмета Образовна технологија, који 
омогућавају да „и студенти и универзитетски 
наставници, учесници Модула, унапреде знања 
и вештине у матичним академским предметима 
и свим предшколским и основношколским нас-
тавним областима“ (Janković, Ristić, 2018: 38), до-
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шло се до низа савремених дигиталних аплика-
ција погодних за примену у настави енглеског 
језика на свим образовним нивоима. Тако је и 
у оквиру предметног истраживања дистрибу-
ција анкетног упитника путем разних друштве-
них мрежа резултирала одзивом студената мимо 
очекивања и, самим тим, подигла свест о значају 
страног језика струке. 

 Методологија истраживања

Свакодневна искуства из наставне прак-
се, закључци изведени на основу стручне лите-
ратуре и увиди стечени на међународним науч-
ностручним скуповима подстакли су нас да де-
таљније анализирамо наведену проблематику. 
На то су нас упутили и резултати истраживања 
спроведеног међу студентима прве године Учи-
тељског факултета у Београду (Savić-Nenadović, 
Cvetković, 2018), које је показало да многи сту-
денти имају потешкоћа у овладавању, како 
стручним и академским енглеским језиком, тако 
и енглеским језиком општих намена. 

Циљ овог рада је да покаже и анализира 
ставове самих студената, као и њихових настав-
ника, о значају учења страних језика уопште, а 
посебно страног језика струке. Примењени су 
емпиријскa метода истраживања и анкетирање 
као основна истраживачка техника. Као инстру-
мент истраживања послужио је анкетни упит-
ник у електронској форми (Google forms). У ис-
траживачком поступку примењена је техни-
ка триангулације извора, која се, према Лон-
гу (Long, 2005), често користи у анализирању 
потреба студената приликом креирања кур-
сева страног језика струке и подразумева упо-
ређивање ставова из више извора (у нашем слу-
чају студената и наставника) о истим питањима 
применом једног инструмента. Истраживање је 
спроведено у периоду март−април 2019. године 
на случајном узорку од хиљаду петсто деведесет 
студената претежно нефилолошких факултета и 

деведесет два наставника страних језика стру-
ке београдског и других домаћих универзите-
та2 и виших школа. Извршена је квалитативна и 
квантитативна анализа прикупљених података. 

Упитник Шта студенти мисле о учењу је-
зика (струке) садржи четири групе питања. Прва 
група обезбеђује опште податке о полу испита-
ника, високошколској установи коју похађају и 
граду у коме се налази, типу средње школе коју 
су испитаници завршили, страним језицима по-
хађаним у средњој школи и током студија и ду-
жини трајања наставе тих језика. Други одељак 
испитује ставове студената о учењу страних је-
зика уопште са аспекта општег образовања и 
културе. Трећи део упитника посвећен је учењу 
страног језика струке на нивоу високог образо-
вања. Четврта група питања даје увид у искуство 
испитаника на пољу употребе страних језика. 
Већина питања заснована је на вишечланом из-
бору, неколицина захтева допуну, док је једно, 
завршно питање, отвореног типа. 

Упитник намењен наставницима Значај 
наставе страног језика (струке) такође садржи 
четири групе питања, која углавном прате струк-
туру упитника за студенте. Прву групу чине пи-
тања о установи у којој је наставник запослен, је-
зику који предаје, језицима у понуди у датој уста-
нови и карактеру наставе страних језика. Друга 
група садржи питања идентична онима из упит-
ника за студенте. Трећи одељак испитује поло-
жај и природу наставе страног језика струке, са 
посебним акцентом на сарадњи наставника из 
различитих стручних области. Четврти одељак 
доноси одговоре о статусу страних језика у ус-
тановама у којима наставници предају, чиме се 
обезбеђују допунски подаци у односу на ранија, 

2  Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, 
Универзитет у Нишу, Универзитет уметности у Београ-
ду, Криминалистичко-полицијски универзитет у Београ-
ду, Универзитет Унион, Универзитет Мегатренд, АЛФА БК 
универзитет, Универзитет Метрополитан, Ваздухопловна 
академија Београд.
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већ поменута истраживања. Структура питања 
иста је као у упитнику за студенте. 

Електронски упитник (Google forms) ауто-
матски пребројава и процентуално сумира по-
датке и нуди графички приказ резултата, који ће, 
делом, бити представљени у овом раду, као и де-
таљну табеларну класификацију прикупљених 
података у програму Microsoft Excel, које корис-
тимо приликом навођења издвојених резултата. 
Упитник је анонимног карактера, те на поједи-
начне изворе података упућујемо путем припад-
ности академској установи и референтног броја 
(скр. реф. бр.) под којим је електронски анкетни 
лист примљен3. 

Резултати истраживања

С обзиром на укупан број анкетних пи-
тања и расположив простор за тумачење одгово-
ра, дајемо кратак увид у опште податке и ставо-
ве студената и наставника о учењу страних јези-
ка општих намена, док више пажње посвећујемо 
анализи њихових ставова о језику струке.

Анкетни упитник за студенте

Од хиљаду петсто деведесет испитани-
ка који су попунили упитник 76,4% чине особе 
женског и 23,6% особе мушког пола. Испитани-
ци су полазници различитих смерова седамде-
сет једне академске установе (педесет девет др-
жавних или приватних факултета и дванаест 
високих школа/института) из тринаест градо-
ва Србије и четири града других земаља бивше 
Југославије4. Претходно образовање стекли су 
у: средњој стручној школи (41,1%), гимназији 
општег смера (10,1%), природног смера (20,5%), 

3  Будући да је у питању необјављен материјал у виду 
обимног документа, за потребе увида контактирати са из-
вором на: natasa.jankovic@uf.bg.ac.rs. 
4  Београд, Нови Сад, Крагујевац, Чачак, Краљево, Ужице, 
Зрењанин, Сремска Митровица, Вршац, Панчево, Зајечар, 
Трстеник, Сопот; Пале, Фоча, Тузла, Цеље.

друштвеног смера (21,4%), филолошког сме-
ра (3,5%), спортској (0,4%), музичкој/балетској 
школи (1,4%), или школи другог типа (2,6%). 

Енглески језик у средњој школи учило је 
98,4% испитаника, немачки 26,8%, француски 
26,4%, руски 12,4%, италијански 4,8%, шпански 
2,8%, неки други језик 2,3%. Већина је провела 
дванаест година учећи енглески језик током ос-
новне и средње школе (58,2%). Други страни је-
зик учили су осам година (43,5%), четири годи-
не (35,9%) или краће. Већина и током студија 
примарно учи енглески језик (75,8%), углавном 
у трајању од три до четири семестра, док додат-
ни страни језик уз то учи свега 12,8% студената, 
и то углавном филолошких или хотелијерских 
смерова. 

Од хиљаду петсто деведесет студена-
та 97,2% сматра да познавање страних језика у 
данашње време представља део опште културе 
и стога је мишљење 99,1% испитаника да стра-
ни језици треба да чине саставни део програ-
ма основних и средњих школа, а 96% се залаже 
за учење језика и на нивоу високог образовања. 
Став већине испитаних студената (81,5%) јесте 
да образовани људи у данашње време треба да 
знају два страна језика (50,9%), па и више од два 
страна језика (30,6%). Зато више од половине ис-
питаника (64,9%), тј. хиљаду тридесет два сту-
дента, сматра да на нивоу високог образовања 
треба да се уче два страна језика или више њих. 
Половина студената (51,8%) може активно да 
користи један страни језик, а 43,6% и више, док 
4,7% не везује ту способност ни за један стра-
ни језик. Способност да пасивно користе још је-
дан језик, два додатна језика или више њих има 
укупно 92% анкетираних студената. 
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Одговори студената показују позитиван 
однос према учењу страног језика уопште, као 
и према учењу језика струке у високом образо-
вању. За већину њих (85,3%) учење овог пред-
мета не представља тек пуку обавезу наметнуту 
наставним планом, при чему три четвртине ис-
питаних студената може и да бира страни језик 
који ће учити. Чак 94,8% испитаника, тј. хиља-
ду петсто осам студената, осим страног језика 
опште намене, има потребу и за учењем страног 
језика струке, а скоро исто толико њих (92,3%) 
верује да им то знање олакшава каснији рад у 
струци. Стога 93,3% студената има жељу да што 
боље овлада страним језиком струке током сту-
дија. Нешто више од 80% студената и учи језик 
струке у склопу наставе страног језика (свега 
17,9% студената нема ту могућност), ослањајући 
се притом у већини (67%) случајева на знања из 
других стручних предмета. Половина студената 
види могућност да знања и вештине стечене на 
часовима страног језика (струке) пренесе и на 
учење стручних предмета. 

Отворено питање на крају упитника – у 
чему видите значај познавања страног јези-
ка струке – подстакло је велики број студе-
ната (петсто седамдесет два) да искажу лич-
но мишљење. Прагматичност предњачи, што је 

навело двеста тринаест испитаника да у први 
план ставе могућност запошљавања: „Утиче 
на повећање шанси када је у питању запошља-
вање, олакшава комуникацију и повећава ефи-
касност“ (студенткиња Факултета безбедности, 
реф. бр. 1055). Повећане могућности комуници-
рања са страним колегама и држављанима бит-
не су за сто тридесет испитаника, док деведесет 
осам студената помиње и одлазак у иностран-
ство: „Значај познавања страног језика стру-
ке, поред тога што помаже у струци, олакшава 
нам приступ већем броју информација које мо-
жемо добити из страних извора. Такође, важан 
је за евентуално настављање школовања или за-
послење ван територије Србије или сарадњу са 
иностраним партнерима“ (студенткиња Учи-
тељског факултета, реф. бр. 781). „Већа је могућ-
ност сарадње са колегама и клијентима из ино-
странства. Већи је и лични кредибилитет када 
о својој струци човек уме да говори на више је-
зика“ (студент Факултета драмских уметности, 
реф. бр. 817). 

Доступност информација и стране лите-
ратуре важна је за деведесет једног испитаника, 
а стручно усавршавање и истраживања на стра-
ном језику битни су за четрдесет два студента. 
Обогаћивање личних знања, образовања и кул-

Слика 1. Став већине студената о броју језика које савремени човек треба да зна.
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туре, као и контакт са светом захваљујући по-
знавању страног језика струке у први план ис-
тиче сто тридесет шест испитаника: „Алат за 
упознавање са људима, уметношћу и културом, 
за рад и повезивање са светом, за лични напре-
дак, сатисфакцију и разумевање литературе на 
страном језику“ (студенткиња Факултета орга-
низационих наука, реф. бр. 609). Да познавање 
страног језика струке олакшава живот и пома-
же у напредовању, види осамдесет испитаника, 
док само њих пет изражава негативан став пре-
ма овом предмету, јер им је „настава досадна“, 
„нема користи“, студент „не воли енглески језик“ 
и сл. Неколицина би радо дала предност учењу 
још једног, додатног страног језика над неким 
другим школским предметима „који ће се свака-
ко заборавити чим се заврши одговарање“ (сту-
дент Факултета организационих наука, реф. бр. 
614), док понеко жали што на свом одсеку нема 
језик струке: „Тешко је рећи јер на Филолошком 
немамо језик струке и јако сам тужна због тога“ 
(студенткиња Катедре за француски језик Фило-
лошког факултета, реф. бр. 132). 

У односу на лично искуство са страним 
језицима, за 96,9% испитаника важно је да што 
боље овладају њима. Њих 80% може да се пох-
вали да им учење страног језика углавном до-

бро иде. Ипак, знањем страног језика стеченим 
кроз државни школски систем задовољно је свега 
37,4% студената, при чему скоро идентичан про-
ценат испитаника изражава незадовољство веза-
но за наставу страних језика у основној (47,4%) 
и у средњој школи (47,2%). Упркос томе, оцена-
ма из страног језика добијеним током школовања 
задовољно је 79,9% испитаника. Сходно наведе-
ним диспропорцијама, 72,8% (тј. хиљаду сто пе-
десет седам) испитаника изјављује како би воле-
ли да су током школовања имали више часова је-
зика у односу на неке друге часове. Испоставља 
се да настава страног језика на универзитетском 
нивоу предњачи у односу на ниже нивое обра-
зовања, јер је њом задовољно 72,9% студената. 
Самокритичност студената показује да је нешто 
мање њих (68%) задовољно и сопственим присту-
пом учењу страних језика. Колико је учење стра-
них језика данас драгоцено младим људима, мож-
да најбоље показује следећи коментар: „Језици 
обогаћују људе. Што више језика човек зна, то су 
његове могућности веће. Познавање више језика 
је као поседовање више кључева који нам отва-
рају врата иза којих се крију нове културе и по-
чиње сагледавање света из њиховог угла, јер језик 
је слика једног народа“ (студенткиња Факултета 
организационих наука, реф. бр. 122).

Слика 2. Став већине студената о потребама за учењем страног језика струке.
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Анкетни упитник за наставнике 

Од деведесет два испитаника која су по-
пунила упитник 93,5% чине наставници држав-
них, а 6,5% приватних универзитета. Испита-
ници су наставници страног језика (струке) из 
четрдесет једне установе (тридесет пет факулте-
та, пет високих школа и једне средње школе при 
академији) из шест градова Србије и два града 
других земаља бивше Југославије5. Језици које 
предају су: енглески (68,5%), француски (9,8%), 
немачки (8,7%), шпански (5,4%), руски (4,3%) и 
италијански (3,3%). Највећи број наставника, тј. 
27,2%, пријављује да у понуди њихових устано-
ва постоји само један страни језик, затим 23,9% 
наставника државних факултета наводи четири 
страна језика, 16,3% наставника државних фа-
култета чак шест језика, следећих 10,9% три јези-
ка, 8,7% два језика, 6,5% пет језика, а исто толико 
испитаника (углавном са факултета филолошког 
смера) пријављује више од шест страних језика у 
понуди њихових академских установа. Притом, 
треба имати на уму да се у неким случајевима за 
једну исту високообразовну установу изјаснило 
више наставника и да се њихови подаци подуда-
рају, те се управо наведени проценти не односе 

5  Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Косовска Митро-
вица, Вршац; Источно Сарајево, Сплит. 

на број установа већ на број испитаника. Већина 
наставника (83,7%) запажа да управа њихове ус-
танове препознаје значај учења и наставе стра-
них језика, док према 67,4% наставника студен-
ти могу да бирају страни језик, тј. стране језике 
које ће учити на свом факултету. Према одгово-
рима 72,8% наставника, без обзира на већи број 
језика у понуди, њихови студенти уче само један 
страни језик, према 23,9% наставника, студенти 
уче два језика, а само 3,3% наставника може да 
каже да њихови студенти уче и више од два је-
зика. С друге стране, студенти четрнаест држав-
них факултета (међу анкетиранима) могу да по-
хађају комплетан програм студија на страном је-
зику6. Половина наставника тврди да у њиховим 
установама студенти могу да уче језик и на по-
четном нивоу. 

Свих деведесет двоје наставника тврди да 
познавање страног језика у данашње време пред-
ставља део опште културе и стога они треба да 

6  Универзитет у Београду: Факултет организационих на-
ука, Факултет политичких наука, Правни, Медицински, 
Економски, Фармацеутски и Учитељски факултет, као и 
Средња школа Ваздухопловна академија; Универзитет у 
Новом Саду: Природно-математички и Филозофски фа-
култет; Универзитет у Нишу: Филозофски факултет; Уни-
верзитет у Крагујевцу: Филолошко-уметнички факултет 
(од којих последња три подразумевају филолошки смер).   

Слика 3. Став већине наставника о броју језика које треба учити на академском нивоу.
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чине саставни део програма основног и средњег 
образовања, а не да се уче искључиво ван школе. 
Сходно томе, сви се слажу и да учење страног/
страних језика треба да буде саставни део висо-
ког образовања. Слично студентима, упадљива 
већина анкетираних (93,4%) верује да образо-
вани људи данашњице треба да знају два страна 
језика (55,4%) или више њих (38%). Зато 72,8% 
наставника подржава став већине студената да 
на нивоу високог образовања треба учити два 
страна језика. Међу њима има 81,5% оних који и 
сами могу активно да користе два страна језика 
и више њих. Уз то, пасивно знање два страна је-
зика или више њих има 65,2% наставника. 

Када је у питању страни језик струке, 
96,7% анкетираних наставника држи овај пред-
мет, који у 80,4% случајева похађају сви студенти 
факултета / више школе, а у 16,3% само студен-
ти појединих смерова у датим установама. Као 
засебан предмет страни језик струке учи 69,6% 
студената, а у оквиру страног језика опште наме-
не 30,4% студената. Већина наставника (83,7%) у 
наставу страног језика струке укључује садржаје 
других стручних предмета који се уче на њихо-
вом факултету / вишој школи.

 Међутим, свега 20,7% наставника може 
да се похвали сарадњом у којој се наставници 

стручних предмета по позиву укључују у из-
вођење наставе страног језика струке. Још је 
мањи проценат (13%) наставника страних језика 
(струке) који се по позиву укључују у извођење 
наставе стручних предмета. Тамо где постоји 
(код 18,5% наставника страног језика струке) са-
радња у виду интегрисане наставе, она се одвија 
у паровима (8,7%) или тимски (9,8%). Ови обли-
ци сарадње предњаче у области енглеског јези-
ка (шеснаест наставника из седам установа на-
води постојање интегрисане наставе), у једној 
од високошколских установа одвија се у обла-
сти енглеског и немачког језика, и у једној ус-
танови у области шпанског језика. Наставници 
страног језика и наставници стручних предме-
та сарађују и у писању научних/стручних радо-
ва о интегрисаној настави, како наводи десет 
наставника из седам високошколских установа, 
при чему се међу наведеним установама налазе 
и неке у којима се не практикује сама интегриса-
на настава. Нешто више од половине испитани-
ка (54,3%) оцењује да њихове колеге, наставници 
стручних предмета, углавном уважавају страни 
језик струке, а додатних 43,5% је мишљења да се 
то догађа само када је наставницима стручних 
предмета потребан превод и слична стручна по-
моћ наставника језика. На скали вредновања од 

Слика 4. Страни језик струке у функцији оспособљавања студената за будућу професију.
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1 до 5, 10,9% наставника сматра да њихови сту-
денти показују слабо интересовање за страни је-
зик, 25% средње интересовање, док већина на-
ставника има утисак да солидан број (27,2%), па 
и већина њихових студената (37%), показује ин-
тересовање за страни језик опште намене. Када 
је у питању страни језик струке, слика је још по-
вољнија, јер 78,3% наставника пријављује висо-
ку заинтересованост студената за овај предмет, 
свега 12% осредње интересовање, а 9,8% слабо. 
Оно што не оставља добар утисак јесте податак 
да је свега 38% наставника из високог школства 
задовољно знањем страног језика које већина 
студената доноси на почетку студија. 

Према подацима из последње групе пи-
тања, види се да студенти истог факултета / више 
школе не уче страни језик једнако дуго на свим 
смеровима. Ситуација је уједначена на свим сме-
ровима код 63% анкетираних наставника, док 
преосталих 37% наставника нема исто искуство. 
Страни језик учи се у већем броју установа чети-
ри или два семестра, мада број семестара варира 
од један до осам, нарочито када се узму у обзир 
различити смерови. Присуство наставе страног 
језика на нивоу мастер студија пријављује 47,8% 
испитаника, а на докторским студијама све-
га 10,9%. Страни језик опште намене најчешће 

има статус обавезног предмета (46,7%) или оба-
везног изборног предмета (33,7%), мада се раз-
ликује и по смеровима (12%) или носи статус 
изборног предмета (7,6%). Страни језик струке 
има статус обавезног предмета у установама где 
ради 42,4% анкетираних наставника, обавезног 
изборног предмета у установама где је запосле-
но 31,5% анкетираних наставника, изборног 
предмета код 10,9% или различит статус по сме-
ровима у случају 6,5% наставника, док 8,7% на-
ставника подсећа да њихова високошколска ус-
танова не нуди страни језик струке.

Од деведесет два анкетирана наставни-
ка тридесет пет је имало коментар у вези са по-
следњим питањем отвореног типа. Више на-
ставника указује на проблем недовољног броја 
часова страног језика и великих група студе-
ната (наставник Технолошког факултета, реф. 
бр. 5; Правног факултета Универзитета Уни-
он, реф. бр. 40; Православног богословског фа-
култета, реф. бр. 47; Факултета организационих 
наука, реф. бр. 49 итд.). Други проблем на који 
наставници указују је недовољан простор који 
се у наставним плановима високошколских ус-
танова оставља за страни језик, а нарочито је-
зик струке (наставници Факултета за туризам 
и хотелијерство, реф. бр. 42; Факултета за ма-

Слика 5. Заинтересованост студената за страни језик струке.
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шинство и грађевинарство, реф. бр. 50; Учи-
тељског факултета, реф. бр. 89, 92), који поне-
где добија само један семестар, упркос појача-
ном интересовању и потребама студената (на-
ставник Правног факултета, реф. бр. 79; Фар-
мацеутског факултета, реф. бр. 84). Испоставља 
се да су једино наставници филолошких департ-
мана (Филозофски факултет, реф. бр. 66) и при-
ватних факултета (Универзитет Метрополитан, 
реф. бр. 71) задовољни бројем семестара и рас-
положивим фондом часова, мада се неки од њих 
сусрећу са другим проблемима, попут недовољ-
ног броја наставника да би могли да организују 
више курсева језика. Трећи проблем односи се 
на мали број језика у понуди факултета / виших 
школа (Висока пословна школа струковних сту-
дија, реф. бр. 12; Универзитет Метрополитан, 
реф. бр. 71), при чему резултати истраживања 
показују да од четрдесет једне установе скоро 
половина (деветнаест) нуди само један страни 
језик. Стога, неколицина наставника предлаже 
увођење додатних факултативних курсева је-
зика на вишим годинама студија. Четврти про-
блем на који неки од наставника указују је сла-
бо предзнање са којим студенти долазе на фа-
култет (Факултет педагошких наука, реф. бр. 45; 
Факултет политичких наука, реф. бр. 74). Дру-
ги пак имају позитивне утиске о мотивисаности 
студената за учење језика, а посебно језика стру-
ке, међу којима предњаче полазници информа-
тичких, пословних, туристичких и уметничких 
смерова. Попут студената, и наставници фило-
лошких факултета истичу потребу за увођењем 
језика струке, односно више фреквентних реги-
стара за своје студенте (Филолошки факултет, 
реф. бр. 7). Настојање да се оствари интегриса-
на настава и сарадња са професорима стручних 
предмета, уз континуирано усавршавање на-
ставника, представља још једно од поља интере-
совања анкетираних наставника (Филозофски 
факултет у Београду, реф. бр. 46; Факултет без-
бедности, реф. бр. 57). За крај истичемо утисак 
који у себи обједињује ставове више анкетира-

них наставника (Висока туристичка школа стру-
ковних студија, реф. бр. 53), а који гласи да тре-
ба „непрестано истицати значај страних језика 
(струке) и истрајавати у томе. Мишљења су по-
дељена, како међу студентима, тако и међу (поје-
диним) колегама – неки су свесни изузетног зна-
чаја страних језика, док појединци нису. [Треба] 
организовати сталне едукације и усавршавања 
наставника.“

Дискусија 

У популацији од хиљаду петсто деведе-
сет студената, која претежно долази из средњих 
школа где се страни језик учи током два часа не-
дељно, након што дванаест година учи енглески 
као први страни језик и од четири до осам годи-
на други страни језик, већина студената закљу-
чује да је ученицима у данашње време потреб-
но интензивније, богатије и разноврсније учење 
страних језика. Универзитетски наставници (де-
ведесет двоје) слажу се са студентима да на уни-
верзитетима (као и у школама) треба повећати 
број страних језика у понуди, али и број семе-
стара и часова у оквиру којих се уче страни је-
зици. Обе групе испитаника препознају значај 
познавања страних језика опште намене и јези-
ка струке, јер они чине елементарни део култу-
ре, помажу у процесу личног и професионалног 
усавршавања, олакшавају рад у струци и пред-
стављају важну спону у комуникацији са светом. 
Тако 81,5% студената и 93,5% анкетираних на-
ставника сматра да у данашње време образовани 
људи треба да знају два страна језика или више 
њих. Преко хиљаду студената сматра да то тре-
ба да се реализује већ на нивоу високог образо-
вања. Обе групе испитаника потврђују личним 
примером способност, како активног, тако и па-
сивног служења страним језицима. Преко 90% 
студената изјављује да жели што боље да овла-
да језиком струке током студија, јер су свесни да 
ће им то знање помоћи у каснијем раду. Млади 
људи као главне разлоге за то наводе боље мо-
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гућности запошљавања, комуникацију са коле-
гама и припадницима других култура, лакши 
приступ информацијама и литератури, квали-
тетније школовање, брже напредовање, задо-
вољство у животу и раду. Зато би многи од њих 
(72,8%) неке друге школске часове радо замени-
ли часовима страних језика. И наставници се за-
лажу за увођење промена у школску наставу је-
зика, која, упркос завршним оценама, доласком 
студената на факултете не показује једнако до-
бре резултате. 

Да би се учинио помак набоље, потребно 
је, према ставовима наставника, повећати број 
језика у понуди, као и број семестара и часова у 
оквиру којих се учи страни језик опште намене, 
а посебно страни језик струке. Позитивни аспе-
кти наставе видљиви су у чињеници да студен-
ти на четрнаест високошколских установа могу 
да похађају цео програм студија на страном је-
зику и да, иначе, исказују висок степен мотиви-
саности и одговорности према сопственом нап-
редовању на пољу општег образовања, културе и 
стручности. Такође, охрабрује податак да извес-
тан број наставника страних језика, иако мали 
(18,5%), већ реализује или настоји да оствари 
сарадњу са колегама из ужестручних предмета, 
било у паровима, било тимски. Та сарадња реа-
лизује се у виду интегрисаних садржаја у скло-
пу наставе страних језика или заједничког пи-
сања научних и стручних радова. Обесхрабрује 
податак који потврђује већ установљену скло-
ност многих професора ужестручних предмета 
(43,5%) да сарадњу са наставницима страних је-
зика своде на личну добробит у виду превођења. 
Већина анкетираних наставника (80,4%) држи 
наставу страног језика струке, без обзира на то 
да ли се наставни предмет административно 
води као језик опште намене или језик струке. 
Кључни проблеми о којима наставници пишу су, 
осим фонда часова, и број језика у понуди (ско-
ро половина високообразовних установа укљу-
чених у анкету нуди само један страни језик), ве-
лике групе студената и простор који се (не) даје 

страним језицима у глобалном наставном пла-
ну. Као једно од решења наставници, као и неки 
од студената, предлажу увођење факултативних 
курсева страних језика на вишим годинама сту-
дија. Наставници филолошких факултета та-
кође се изјашњавају у корист наставе страног је-
зика струке и, попут неких од њихових студена-
та, изражавају потребу за њеним увођењем. Са-
радња са колегама из ужестручних области, кон-
тинуирана едукација и стручно усавршавање, 
самовредновање и промовисање значаја наста-
ве страних језика струке представљају неке од 
смерница на које упућују наставници. Одговори 
и коментари добијени у оквиру овог истражи-
вања јасно упућују на закључак о неопходности 
и ускростручном карактеру академске наставе 
страног језика струке, која не чини тек продуже-
ну руку ужестручних предмета, већ, с обзиром 
на расположиву матичну литературу и кључне 
облике стручног усавршавања предметних на-
ставника, њихов камен темељац. 

Закључак

Квалитет познавања страног језика за-
виси од већег броја фактора. Међу њима је, на 
првом месту, организација школске наставе и 
простор који се у њој даје страним језицима. 
Студенти и наставници схватају значај учења 
страних језика у основним и средњим школама 
и сматрају да у њима треба повећати број стра-
них језика који се уче, фонд часова који им се 
додељује, као и да треба побољшати квалитет 
наставе. Исте потребе преносе се и на ниво ви-
соког образовања, које, према резултатима овог 
истраживања, даје повољнију слику о успешнос-
ти наставе и мотивисаности студената да напре-
дују у развоју својих језичких знања и способ-
ности, како на пољу страних језика опште наме-
не, тако и у области страног језика струке. Свес-
ни да језици представљају кључеве који отварају 
многа врата у културолошком и професионал-
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ном смислу, хиљаду петсто деведесет анкетира-
них студената и деведесет два наставника стра-
них језика (струке) спремни су да додатно раде 
на себи. Остаје питање да ли је и друштво у коме 

живе, образују се и раде спремно да учини све 
што је потребно да младим људима данашњице 
омогући да иду у корак са временом. 
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Значај учења страног језика струке према ставовима студената и наставника 

Summary
In the modern-day world, developing language competences in general, and the competences 

for using foreign languages for specific purposes in particular, has become a prerequisite for the 
professional, personal, and cultural development of the young population. In Serbia, despite the on-
going curricular reforms and a declarative determination of educational authorities to follow modern 
European trends in education, the changes introduced in the area of foreign language teaching at all 
levels of education can be detrimental to both professional and cultural development of young people. 
The aim of this research is to present and analyse the opinions of students and university teachers 
about the significance of learning foreign languages, particularly of foreign languages for specific pur-
poses. We conducted empirical research using a survey as the technique and a questionnaire as the 
research instrument. The qualitative and quantitative analyses of the data obtained from the sample 
of 1,590 students and 92 foreign language teachers at the University of Belgrade and other state and 
private universities in the country demonstrate that the majority of the students and teachers fully re-
alise the importance of learning foreign languages, and in particular of foreign languages for specific 
purposes, for their professional development, career advancement, and broadening their cultural ho-
rizons. Both groups of respondents agree that students should learn more than one foreign language 
and that the number of foreign language lessons should be increased at all levels of education. 

Кeywords: foreign language for specific purposes, foreign language teaching, faculty, 
students, teachers.




