МАТЕМАТИКА 2 – правила полагања за 2015/16
Испит се састоји из:
ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
писмени део испита

- предиспитних обавеза
- теоријског дела
колоквијум 1
колоквијум 2
колоквијум укупно
или
у испитним роковима

максимално минимално*
20
8
20
8
40
20

40
20
активност у настави
10
0
укупно предиспитне обавезе
50
25
• Свим студентима који су раније слушали наставу рачуна се 5 поена на активности.
• Студенте уписане ове школске године, поене за активности добијају током часова
предавања, у оквиру групе у коју су распоређени.
• Студенти на систему даљинског студирања, уписани ове школске године, поене за
активности добијају преко активности на систему.
- Активност није услов за излазак на испит, а може се остварити само до почетка јунског
рока.
- Једном испуњене предиспитне обавезе важе до краја текуће школске године.
ТЕОРИЈСКИ ДЕО
основни део – полагање у
писаној форми

теоријски колоквијум 1
теоријски колоквијум 2
теоријски колоквијум укупно
или
у испитним роковима
у испитним роковима

максимално минимално*
18
12
18
12
36
24

36
24
допунски део – усмено
14
0
одговарање
укупно теријски део
50
24
- Положена оба теоријска колоквијума рачунају се као положен основни теоријски део у
јунском року.
- Одговарање на допунска питања није обавезно.
- Допунски теоријски део могу полагати само студенти који скупе најмање 15 поена из
градива одговарајућег теоријског колоквијума. Полаже се приликом уписа оцене, у
испитном року у којем је стечено право на упис.
КОНАЧНА ОЦЕНА
Поени освојени у оквиру предиспитних обавеза и полагањем теоријског дела се сабирају и
коначна оцена се формира према наредној табели.
Број поена
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Оцена
6
7
8
9
10
При томе, независно од сакупљеног броја поена, без усменог одговарања није могуће
добити укупну оцену већу од 8.
Предметни наставници
_____________________
*

Означава минимални потребан број поена да би појединачна обавеза, или збир неколико обавеза био признат.

