БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА – ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ - ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2017

1.
Кандидати су у свему обавезни да се придржавају процедуре које прописује ово
упутство.
2.

Материјал који добија кандидат састоји се из:
- свеске са питањима – где су дата сва питања за комбинацију предмета коју је
кандидат пријавио. Кандидат не одговара на сва питања!
- документ за одговоре – образац на коме кандидати уписују одговоре (А, Б, Ц, Д) и
ковертa где се ставља купон за тест (трећи део пријаве) са идентификацијом
кандидата. На овом документу се налазе бројеви питања које Ти решаваш.

3.

Кандидати не треба ништа да записују и да раде са документима док им то дежурни не кажу.

4.
ПАЖЊА: Боја свеске са питањима (за одговарајући предмет), одговара боји предмета у
документу за одговоре - обрасцу.
5.

Кандидат треба да изврши прву проверу докумената на следећи начин:
- контрола комбинације предмета – на документу за одговоре проверити да ли је у
питању комбинација два предмета које је кандидат пријавио
- купон за тест треба ставити у коверту и залепити је
- свеска са питањима треба да садржи питања која се односе на комбинацију
предмета коју је кандидат пријавио.

6.
Кандидат треба посебно да прегледа свеску са питањима. Она садржи већи број питања
(50 – 75, зависно од предмета) за сваки од два предмета. Кандидат одговара само на питања чији
је редни број наведен у документу за одговоре. Проверите да ли су сва читко исписана.
7.

Уколико било шта није јасно или нешто недостаје обратите се дежурном.

8.
Тест траје ефективно 60 минута. Дежурни одређују тачно време почетка рада и завршетка.
Исто се исписује на табли.
9.
Када завршите са радом свеску са питањима и одговоре вратите дежурним и напустите
салу.
10.
Десет минута пре завршетка рада дежурни ће Вас упозорити о времену и наложиће Вам да
уколико завршите са радом сачекате на месту до истека испита.
11.

Радите тест на следећи начин:
- у документу за одговоре пронађите број првог питања
- нађите у свесци са питањима питање под поменутим редним бројем
- одговорите на питање тако што у документу за одговоре заокружите „А“, „Б“, „Ц“ или
„Д“. У свесци са питањима се ништа не заокружује
- заокружујете одговоре за предмет на који се односе питања. На истом документу су
одговори за два предмета – две колоне (две различите боје)
- одговоре не смете прецртавати и исправљати
- поновите поступак за сва остала питања.

12.
Нетачан одговор носи 0,15 (за Математику 0,30) негативних бодова. Одговор „Д – Не знам“
не носи бодове. Ако не заокружите одговор, сматраће се да сте одговорили нетачно.
ПРАКТИЧНИ САВЕТИ
1. Времена за решавање задатака имате сасвим довољно, али не и за расипање.
2. Гледајте у свесци са питањима само задатке који Вас интересују.
3. Будите пажљиви када заокружујете одговоре - у документу за одговоре није дозвољена
било која преправка, двоструко одговарање, обележавање и слично.
4. За решавање задатака из Статистике и Математике није Вам потребан калкулатор.
5. Водите рачуна о сопственој дисциплини.
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