УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ
17.10.2011.
Крагујевац

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА
из математичких и информатичких предмета
у Институту за математику и информатику
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може
остварити највише 100 поена. Да би студент положио испит потребно је да освоји најмање
51 поен. Принцип оцењивања је дат у следећој табели.
Остварен број поена
до 50 поена
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Нумеричка (описна)
5 (није положио)
6 (довољан)
7 (добар)
8 (врло добар)
9 (одличан)
10 (одличан-изузетан)

Ненумеричка оцена
Ф
Е
Д
Ц
Б
А

Да би студент стекао право да изађе на завршни испит потребно је да испуњавањем
предиспитних обавеза оствари прописани минимални број поена. Постоје два основна
модела према којима се може формирати коначна оцена:

(I) 50+50 – где 50 поена носе предиспитне обавезе и 50 поена завршни испит;

(II) 70+30 – где 70 поена носе предиспитне обавезе и 30 поена завршни испит.

Предиспитне обавезе
Структура поена који се могу стећи испуњавањем предиспитних обавеза је следећа:
(1) 4 поена од предиспитних обавеза се могу добити за присуство настави;
(2) осталих 46 (66) поена могу бити стечени:


полагањем колоквијума;



израдом семинарских радова;



израдом домаћих задатака или другим облицима самосталног рада.

Студент стиче право за излазак на завршни испит уколико има више од половине
укупног броја поена које је могуће освојити на предиспитним обавезама: најмање 26
поена по моделу (I) и најмање 36 поена по моделу (II). Уколико предиспитне обавезе
предвиђају израду семинарског рада, услов за излазак на завршни испит такође
подразмева и освајање више од половине поена предвиђених предиспитним обавезама
изузимајући поене које носе семинарски радови.

Колоквијуми се одржавају током семестра у коме се слуша настава из одређеног
предмета. По завршетку семестра студент за сваки предмет добија један термин за
поправне колоквијуме. У том термину студент може полагати један или више поправних
колоквијума. Ако и тада не стекне услов за излазак на завршни испит, онда следеће
године мора поново да слуша тај предмет (ако је у питању изборни предмет, студент може
да се определи за исти или за други изборни предмет).
Студент који је стекао услов за излазак на завршни испит полаже испит непосредно по
окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе из тог предмета у
наредној школској години, што значи да испите из зимског семестра може полагати до
октобарског испитног рока, а испите из летњег семестра до јануарско-фебруарског
испитног рока. Уколико студент до тада не положи испит обавезан је да поново слуша тај
предмет (ако је у питању изборни предмет, студент може да се определи за исти или за
други изборни предмет).
Студент завршне године студија коме је остао само један предмет на коме није
остварио услов за излазак на завршни испит, на крају школске године има право на један
додатни термин за поправне колоквијуме из тог предмета.

Завршни испит
Завршни испит је јединствен, тј. не може се полагати парцијално. Поени на завршном
испиту се могу стећи на неки од следећих начина или њиховим комбиновањем:


усменим одговарањем;



израдом теста или задатака;



одбраном семинарског рада (ако је семинарски рад предвиђен у оквиру завршног
испита).

Додатне напомене
1. У зависности од специфичности предмета, предметни наставник може, поред
прописаних минималних, одредити и додатне услове, било за предиспитне обавезе,
било за завршни део испита. Правила оцењивања за сваки предмет се усвајају на
седници Института и не могу се мењати без сагласности Института.
2. Правила оцењивања за сваки предмет се објављују на сајту Института.
3. Изузеци од наведених услова могу бити направљени само уз сагласност Института.

Управник Института
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