
Микроекономија (Геоекономски факултет) 2018/19. –
коначни резултати предиспитних обавеза

УПИС ОЦЕНА У ЈУНСКОМ РОКУ биће одржан 10.6.2019. у 15:30 у амфитеатру
А2. Студенти који долазе на упис оцена моле се да у првој слободној
рубрици за положене испите напишу назив предмета и датум испита.
УПИС ОЦЕНА У ЈУЛСКОМ И ОСТАЛИМ РОКОВИМА БИЋЕ ОДРЖАН У ТЕРМИНУ
ИСПИТА.

Напомене:
Бодови стечени на предиспитним обавезама важе 3 испитна рока, почев од
јунског рока
Студенти који нису задовољни оценом стеченом путем предиспитних обавеза имају
право да се пријаве путем e-mail-а (најкасније 5 дана пред испит) и усмено
одговарају за већу оцену (у обзир долази цело градиво)
Бодовање предиспитних обавеза:
31-40 бодова - ослобађање од једног питања (по избору) на испиту
41-50 бодова - ослобађање од два питања (по избору) на испиту
51-60 бодова - оцена 6 (шест)
61-70 бодова - оцена 7 (седам)
71-80 бодова - оцена 8 (осам)
81-90 бодова - оцена 9 (девет)
91-100 бодова - оцена 10 (десет)
Студенти који нису излазили на колоквијуме или имају мање од 31 бод у
укупном збиру, немају олакшице на испиту и морају урадити сва три питања
за прелазну оцену (или 2 питања + задатак)
Студенти који су имали мање од 31 бод у укупном збиру или нису излазили
на колоквијуме нису приказани у табели
Испит се полаже ПИСМЕНО и састоји се од 3 питања и 1 задатка (који није обавезан).
Задатак се на испиту може урадити као замена за једно од питања.
Максимална оцена која се може остварити на писменом је 7 (8 са тачно урађеним
задатком + теоријом). За већу оцену мора се одговарати УСМЕНО.

У табели су приказани резултати петог колоквијума (завршни испит – предрок), укупан
збир бодова са предиспитних обавеза (који укључује активност на настави, колоквијуме и
завршни испит у предроку), и финална оцена:

Бр.индек
са Презиме Име V

кол.
Збир
бодова Оцена

2018/3000
02 Васиљевић Велиборка 41
2018/3000
03 Миливојевић Марија 15 74 8
2018/3000
04 Јаковљевић Теодора 14 84 9
2018/3000
06 Ристић Душан 10 61 7
40/16 Милошевић Милица 30 95 10
2016/3000
70 Димић Лена 3 61 7

Предметни професор:
Проф. др Вук Беванда


