Распоред колоквија за IV ГОДИНУ СТУДИЈА у академској 2020/2021. години - зимски семестар
Одсјек: Међународна економија

ПРЕДМЕТ

I КОЛОКВИЈ

РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ
(ВРИЈЕМЕ)

II КОЛОКВИЈ

РАСПОЛОЖИВЕ САЛЕ
(ВРИЈЕМЕ)

Економика Европске уније

14.12.2020
Понедјељак

Сала Нова банка (11:00 – 13:00)

01.02.2021.
Понедјељак

Сала Нова банка (11:00 – 13:00)

Спољнотрговинско пословање

16.12.2020.
Сриједа

Сала Нова банка (09:00 – 11:00)

03.02.2021.
Сриједа

Сала Нова банка (09:00 – 11:00)

Изборни предмет
(Економска статистиска)

17.12.2020
Четвртак

Сала Нова банка (17:00 – 19:00)

04.02.2021.
Четвртак

Сала Нова банка (17:00 – 19:00)

Међународне финансије

19.12.2020.
Субота

Сала 4
(08:30 – 10:00)

06.02.2021.
Субота

Сала 4
(08:30 – 10:00)

Редовна настава и вјежбе у зимском семестру се завршавају 30.01.2021. годинe. Први колоквиј се, у складу са академским календаром, одржава
у периоду од 14.12 - 19.12.2020. године. Други колоквиј се одржава у периоду од 01.02 - 06.02.2021. године. За вријеме одржавања колоквија, неће
се одржавати настава.
Студенти су обавезни пријавити провјере знања. Пријава колоквија се мора завршити најкасније 48 сати прије објављеног термина електронским
путем. Колоквију могу приступити искључиво студенти који су пријавили колоквиј, а према списку Студентске службе. Студенту који електронским
путем пријави излазак на колоквиј, а не изађе на колоквиј, аутоматски ће му се додијелити 0 поена из тог колоквија. Студенти немају право изласка на
завршни испит у цијелој академској години ако не пријаве излазак на колоквиј и не оправдају неприсуство колоквијима. У случају оправдане
спријечености студента (болест, смртни случај у породици, или други случај спријечености који се може документовати) да присуствује једном или оба
колоквија, студенту ће бити омогућено, уз одобрење молбе, полагање писменог колоквија у термину првог испитног рока.
Студентима који постигну поене на колоквијима за предмете који се полажу икључиво усмено, постигнути поени постају дио укупно прикупљених
поена из предиспитних обавеза.
Студентима који полажу испите писмено и усмено положени колоквиј/и се признаје у износу од 51% остварених поена и признаје се цијелу
академску годину.
Сваки писмени колоквиј доноси од 0–20 поена, односно укупно 0-40 поена.

