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ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ РАДА  
 
 
I ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ 

 
Током трајања семестра студенти се могу ангажовати на више начина: колоквијум, тест, 
присуство и активност на вежбама и семинарски рад. У зависности од свог ангажовања, 
студент испуњавањем предиспитних обавеза може остварити највише 50 поена. Студенти који 
остваре више од 25 поена дужни да дођу на последњи час предавања како би им 
наставници уписали у индекс укупан број поена остварених испуњавањем предиспитних 
обавеза. Студентима се препоручује да воде евиденцију свог ангажовања у свим облицима 
предиспитних активности. 
  
 



1. Колоквијум (0-30 поена)  
 
У току семестра студент полаже један колоквијум, у термину наведеном на крају овог 
програма. Наставници одређују обим материје која се мора припремити за колоквијум. 
Студенти који желе да полажу колоквијум имају обавезу да се правовремено пријаве за 
полагање колоквијума (попуњавањем пријаве на сајту Факултета). На колоквијуму се вреднује 
познавање материје и њено разумевање, начин излагања и способност аргументације. 
Вредновање резултата на колоквијуму врши се на следећи начин:  
 
 

Оцењивање на колоквијуму 
 

Оцена Број поена 
5 (пет) 0 
6 (шест) 21 - 22 
7 (седам) 23 - 24 
8 (осам) 25 - 26 
9 (девет) 27 - 28 
10 (десет) 29 - 30 

 

 

2. Тест (0-8 поена) 
 
Током семестра организујe се један тест, на ком студент може освојити највише 8 поена. 
Право да раде тест имају само студенти који су положили колоквијум. Наставници на првом 
часу предавања саопштавају обим материје обухваћене тестом. Tест се ради у термину 
наведеном на крају овог програма. Да би на завршном испиту био ослобођен полагања 
материје обухваћене првим испитним питањем, поред положеног колоквијума, студент 
мора имати макар 3 поена на тесту. 
 

 

3. Активност на вежбама (0-8 поена) 
 
За активност на вежбама студенти могу добити највише 8 поена. Поене по овом основу 
добијају студенти који су активни на часовима вежби (израда писаних задатака, анализа 
међународних прописа и случајева из праксе, одговарање на постављена питања и слично). 

 

 
4.  Семинарски рад (0-4 поена) 

 
Студент може радити један семинарски рад током семестра. Тема семинарског рада одређује 
се у договору са наставником или сарадником. Број поена на семинарском раду зависи од: 
стила писања (распоред материје, граматика, синтакса), обима и дубине истраживања (да ли 
је тема пажљиво обрађена или су у раду само „набацане мисли”), и врсте и јачине аргумената 
(избор правих аргумента за подупирање изнетих ставова, кохерентност аргумената и њихова 
уверљивост). 



 
II ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 
Студент који је испуњавањем предиспитних обавеза остварио 25 или више поена, укључујући 
положени колоквијум и макар 3 остварена поена на тесту, на завршном испиту ослобађа се 
полагања материје обухваћене првим испитним питањем (1-52. испитно питање). Студент, по 
правилу, завршни испит полаже усмено. 
 
Студент на завршном испиту може остварити највише 50 поена, што зависи од познавања 
материје и њеног разумевања, начина излагања и способности аргументације. Оцењивање на 
завршном испиту врши се на следећи начин: 
 

Оцењивање на завршном  
усменом испиту 

 

Оцена Број поена 
6 (шест) 21 - 26 
7 (седам) 27 - 32 
8 (осам) 33 - 38 
9 (девет) 39 - 44 
10 (десет) 45 - 50 

 
 
 

III ОЦЕЊИВАЊЕ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА – КОНАЧНА ОЦЕНА 
 
Коначна оцена студента зависи од броја поена остварених испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем завршног испита, и утврђује се на следећи начин: 

 
 

 
 
Пријављивање за колоквијум преко сајта Факултета: 20-29.03.2023. године 

 Колоквијум за студенте са непарним бројем индекса: 
03. април 2023. године (понедељак)  

 Колоквијум за студенте са парним бројем индекса 
06. април 2023. године (четвртак): 

Материја обухваћена колоквијумом: од 1. до 34. испитног питања 
 
Тест – 11. мај 2023. године (четвртак) 
Материја обухваћена тестом: од 35. до 52. испитног питања 

Утврђивање коначне оцене 
 

Оцена Број поена 
6 (шест) 51 - 60 
7 (седам) 61 - 70 
8 (осам) 71 - 80 
9 (девет) 81 - 90 
10 (десет) 91 - 100 


