Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): проф. Др Верица Р. Јовановић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Овладавање знањима и вештинама из квалитета уопште, квалитета материјалних производа, као
и квалитета појединих производа најважнијих за наше услове. Сагледавање ресурса
(материјалних и енергетских) неопходних за добијање појединих група производа (главних и
споредних).
Исход предмета
Познавање нивоа квалитета, компонената квалитета материјалних производа, очување нивоа
квалитет, основа стандардизације, разврставање производа према различитим класификацијама
(на. пр. царинска и сл.), сировинска база за поједине групе производа, као и могући асортимани
производа на бази одређених ресурса.
Садржај предмета
Производ (поделе). Квалитет производа (компоненте квалитета материјалних производа,
стандардизација). Транспозиција производа (складиштење, амбалажа). Минералне сировине.
Енергенти (конвенционални и алтернативни). Метални материјали (гвоздени, бакарни, цинкани,
оловни, алуминијумски). Неметални материјали (на бази глина и остали). Хемијски производи
(базни неоргански и органски, полимери). Прехрамбени производи.
Литература
Душанка Ушћумлић и други "Комерцијално познавање робе", Економски факултет, Београд,
2010.
Ранко Реновица "Комерцијално познавање робе", Сингидунум, Београд, 2010.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
4
2
/

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
/

Методе извођења наставе
Предавања чине претежно излагања наставника уз укључивање студентата кроз дискусије,
презентације које припремају студенти индивидуално или тимски, кратке провере познавања
пређеног градива. На вежбама се пре свега инсистира на разјашњењу нејасних или непознатих
елемената и чињеница изнесених на часовима предавања и вежби. Осим тога, стално се
инсистира на утврђивању градива, стимулишу дискусије као и индивидуалне и групне
презентације одређених тема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
15
15

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30
30

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

