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I ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Током трајања семестра студенти се могу ангажовати на више начина: колоквијум, 
присуство и активност на предавањима, присуство и активност на вежбама, семинарски 
рад и сл. У зависности од свог ангажовања, студент испуњавањем предиспитних 
активности може остварити 49 поена. 
  
 

1. Колоквијум (0-60 поенa)  
 
У току семестра студент полаже један колоквијум. Колоквијум се полаже током априла 



или маја 2023. године. 
 

2. Активност на предавањима и вежбама (0-10 поена) 
 
За активност на предавањима и вежбама студенти могу добити највише 10 поена. Поене 
по овом основу добијају студенти који су активни на часовима наставе (израда писаних 
задатака, анализа прописа и случајева из праксе, одговарање на постављена питања и 
слично). 

 
II ВРЕДНОВАЊЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 
Студенти који су испуњавањем предиспитних обавеза остварили 51 или више поена 
стекли су услов да им се на завршном испиту упише остварена оцена, при чему на 
завршном испиту могу одговарати за вишу оцену. Студенти који су испуњавањем 
предиспитних активности остварили мање од 51 поена, на завршном испиту полажу 
целокупну испитну материју. 
 
Студент на завршном испиту може остварити до 30 поена.  
 
 
 

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: 
 

 Утврђивање коначне оцене 
 

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

91 - 100 10 (десет) 
 
 
 
 
ВАЖЕЊЕ ПОЕНА И ОСЛОБОЂЕЊА ОСТВАРЕНИХ КРОЗ ПРЕДИСПИТНЕ 
АКТИВНОСТИ 
  
Поени и ослобођења остварени кроз предиспитне активности важе трајно. 


