ИНФOРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 2019/20
I Предавач
Проф. др Нада Тривић
II Литература
Уџбеник: Нада Тривић и други, Политичка економија, ИГТ, Нови Сад, 2005.
III Услови за стицање потписа
Присуство на часовима предавања и вежби је ОБАВЕЗНО. На крају семестра студент стиче
право добијања потписа ако је редовно присуствовао часовима вежби и предавања. Редовност
присуства потврђује предметни професор ПОТПИСОМ индекса на последњем предавању
студентима који имају највише 3 изостанка. Након овог термина НИЈЕ МОГУЋЕ добити потпис.
Без потписа наставника није могуће оверити семестар и пријавити испит.
IV Алтернативе полагањa испита
Услови за полагање испита у испитном року дефинисани су Статутом факултета.
ИСПИТ се може полагати:
А) преко колоквијума и предиспитних активности
Б) полагањем испита у 2 дела.
Сви задаци и сва испитна питања биће обрађени на настави. Колоквијуми и испит се полажу
писмено.
A. Полагање испита путем колоквијума
Први колоквијум се полаже 31.03.2020. године (у термину наставе)
Колоквијум обухвата питања од 1 до 25
Други колоквијум се полаже 26.05. 2020. године (у термину наставе)
Други колоквијум обухвата испитна питања од 25 до 50.
Колоквијумски задатак се састоји из два дела:
3 испитна питања са списка од 25 оквирних испитних питања првог или другог дела (свако
питање носи 15 бодова) и 5 кратких и тест питања (5 бодова) – укупно 45+5=50.
Колоквијум се сматра положеним ако је остварено 26 и више бодова на колоквијуму.
Укупно, студент по колоквијуму може остварити 50 бодова, односно 100 бодова на два
колоквијума + 5 бодова на присуство ако нема изостанака. .
Оцена се изводи на бази укупно оствареног броја бодова и то:
од 51 до 60 бодова оцена 6;
од 61 до 70 бодова оцена 7;
од 71 до 80 бодова оцена 8;
од 81 до 90 бодова оцена 9;
од 91 до 100 бодова оцена 10.
Студент који је положио два колоквијума не полаже испит. Позитивна оцена се уписује у индекс
у јунском испитном року. Студент који није остварио довољан број бодова за неки део или није
задовољан постигнутим успехом на колоквијумима не уписује оцену и има право да полаже
одговарајући део испита у јунском испитном року, а претходно постигнути бодови за поновљени
део се поништавају.
Б. Полагање испита
У испитном року, студент може полагати део испита који није положио преко колоквијума или
оба дела испита истовремено. Испит траје 90 минута.

