Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА, БАНКАРСТВО
ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ, ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
Назив предмета: ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Здравко Б. Иванковић
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основним информатичким појмовима, хардвером и софтвером савремених
рачунарских система, рачунарским телекомуникацијама и мрежама, као и интернетом и
његовим сервисима. Кроз практичне лабораторијске вежбе y рачунарској учионици студенти
овладавају коришћењем програма за обраду текста, као и програма за табеларне прорачуне.
Исход предмета
Стицање теоријских и практичних знања о информационим технологијама, хардверу и
софтверу, умрежавању рачунара, интернету, безбедности рачунарских система. Студенти су
оспособљени да користе програм за обраду текста, као и програм за табеларне прорачуне у
решавању пословних задатака.
Садржај предмета
Историја рачунара. Рачунарски хардвер. Периферне јединице.Оперативни системи.Апликативни
софтвер. Tелекомуникациони системи. Рачунарске мреже. Интернет.Безбедност рачунарских
система. Организација података.
Литература
Драгана Ћамиловић "Обрада текста и табеларни прорачуни у пакету OpenOffice.org 3" , ВШСС
за економију и управу, Београд, 2015.
Станислав Полић "Основи информатике", ВШСС за економију и управу, Београд, 2012.
Милан Милосављевић, Младен Веиовић, Гојко Губор "Информатика", Сингидунум, Београд,
2013.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
3
2
/

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
/

Методе извођења наставе
Усмено излагање, дискусије, видеопрезентације, вежбање, практично решавање задатака на
рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
15
25
20

Завршни испит
писмени испит – практична
примена
усмени испт
..........

поена
20
20

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.

