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КОНСУЛТАЦИЈЕ 

Проф. др Весна Јевремовић 

понедељак од 12:30 до 13:30 часова  

кабинет 33, зграда у улици Краљице Наталије 

Асистент Зоран Видовић 

понедељак 13:00 до 15:00 

кабинет 33, зграда у улици Краљице Наталије 

Термин додатних консултација потребно је договорити са асистентом. 

 

 

 



ВЕЖБЕ 

Студенти су дужни да присуствују часовима, искључиво у оквиру групе у коју су 

распоређени на почетку године. Уколико нису у могућости да дођу у дати термин, 

неопходно је да благовремено обавесте асистента о томе. Неће бити омогућена замена 

група, нити спајање термина одржавања часова вежби, сем у случају надокнаде часова. 

Присуство на вежбама је обавезно, што се потврђује евидентирањем присутних студената. 

Уколико студент има три и више минуса, може да приступи полагању писменог дела 

испита само уколико на оба колоквијума оствари  12 и више бодова укупно. У супротном, 

губи право на потпис, а самим тим и могућност да изађе на испит. 

Уколико студент од асистента добије задатак за следећи час, студент је обавезан да на 

следећем часу преда рад са решењем задатка, што утиче на бодовање присуства за дати 

час.  

ИСПИТ 

ПИСМЕНИ ДЕО 

Писмени део испита носи укупно 40 поена. Сваки колоквијум појединачно носи 20 поена, 

а одржаће се два колоквијума у току другог семестра. 

Уколико студент оствари  18 или више поена са оба колоквијума укупно, може да 

приступи усменом делу испита  (уколико освоји 20 и више поена на писменом делу 

испита).  

Уколико студент није задовољан укупним бројем освојених поена са колоквијума, може 

да ради писмени део испита, при чему се поени са колоквијума не рачунају и не сабирају 

са поенима освојеним на писменом делу испита. 

УСМЕНИ ДЕО 

У јунском испитном року студент може непосредно приступити усменом делу испита 

уколико је на оба колоквијума остварио 18 и више поена. У свим следећим испитним 

роковима писмени део испита је обавезан. 

 

проф. др Весна Јевремовић 

асс. Зоран Видовић 


