
Strokovni tuji jezik (lekt. mag. Katarina Čander Podgoršek) 
 
Šifra predmeta: TJ 
Letnik študija: 1. 
Predavanja: 30 
Vaje: 30 
ECTS: 6 
 
Namen predmeta  
Študentje bodo ponovili osnovne in kompleksnejše strukture angleškega jezika. Nadgradili 
bodo besedišče s strokovno terminologijo, ustrezno za področje okoljevarstva in eko-
tehnologije. Naučili se bodo analiziranja in globalnega razumevanja strokovnih besedil na 
tovrstnem področju, hkrati pa bodo to znanje uporabili tudi pri lastni tvorbi besedil in 
predstavitev v tujem jeziku. Študentje se bodo tudi naučili uporabljati slovarje, iskati tujo 
literaturo s pomočjo svetovnega spleta, pripraviti ustno predstavitev na temo okolja, okoljskih 
problemov in pojavov v tujem jeziku. Naučili se bodo uporabljati strokovno terminologijo in 
ustrezne slovnične strukture pri opravljanju svojega strokovnega dela in tudi v vsakdanjih 
življenjskih situacijah. Predmet bo temeljih na analizi različnih strokovnih besedil (članki, 
internet, revije), diskusijah na podlagi različnih okoljskih tematik, iskanju okoljskih rešitev, 
podajanju mnenj v tujem jeziku. Skozi analizo in diskusijo okoljskih tem bodo študentje 
krepili svoje znanje tujega jezika tako v smislu uporabe in izgovorjave ustreznega besedišča, 
uporabe ustreznih slovničnih struktur (tvorba jezika), izdelave povzetkov, sposobnost ustne in 
pisne komunikacije in sposobnost podati lastno strokovno mnenje in pripraviti kratko 
predstavitev strokovne tematike v tujem jeziku. 

 
 

Vsebina predmeta 
Človek in njegovo okolje, biotsko in abiotsko okolje, onesnaževanje okolja (zraka, zemlje in 
vode), vreme in klimatske spremembe, razlogi in posledice globalnega segrevanja, varstvo 
okolja, ravnanje z odpadki, okoljska politika in regulative in standardi EU , energetski viri, 
zelena tehnologija 
 
Metode poučevanja 
Razlaga struktur, vaje, analiza in razčlenjevanje strokovnih besedil, diskusije oz. ustna 
komunikacija, ustne predstavitve tematik. 
 
Obveznosti študenta  
Ustna predstavitev ekonomskega pojava oz. problema (30% ocene) in pisni izpit (70% ocene). 
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