На основу члана 24. и члана 48. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 102. Статута Високе школе
за примијењене и правне науке „Прометеј“, Сенат Високе школе доноси:

ПРАВИЛНИК
о начинима провјере знања и оцјењивању
студената

Бања Лука, 2015. године

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критерији о начину праћења и валоризовања
знања студената и додјеле бодова у складу са Европским системом преноса бодова
(ЕЦТС).
Члан 2.
Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, полажу писмено два
колоквијума у току семестра, пишу реферате, семинарске и друге радове, те
учествују

у

консултацијама

и

интерактивном

раду,

односно

извршавају

предиспитне обавезе и полажу завршни испит.

Члан 3.
1)

Одговорни наставници и сарадници су обавезни да прате успјешност

студената о извршавању њихових обавеза из члана 2. овог Правилника
континуирано током одвијања и исказује се у бодовима.
2)

Коначна оцјена која се додјељује студенту из предмета, резултат је

успјеха који је студент постигао извршавајући предиспитне обавезе.
3)

Испуњавањем предиспитних обавеза и усменим или писменим

полагањем завршног испита, студент може остварити највише 100 бодова.

Члан 4.
У испитне обавезе са припадајућим бројем бодова спадају предиспитне
обавезе:
1)

Студент

је

обавезан

присуствовати

свим

облицима

наставе

(предавњима, вјежбама, консултацијама и семинарским расправама) о чему се води
евиденција на основу које студент, по одслушаном семестру, добија потпис од
одговорног наставника. Присуство свим видовима наставе је обавезно.
Студенти који присуствују свим облицима наставе биће вредновани са:
0-15 бодова.
Присуство предавањима/вјежбама прати су путем прегледа присутности на
предавањима/вјежбама које се попуњава за свако одржано предавање/вјежбе.
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Преглед присуства предавањима овјерава предметни професор. Присуство
предавањима бодује са са максимално 10 бодова на сљедећи начин:

-

присуство предавањима до 33%............................ 0 бодова

-

присуство на 33 – 50% предавања......................... 3 бода

-

присуство на 51 – 65% предавања......................... 5 бодова

-

присуство на 66 – 80% предавања......................... 7 бодова

-

присуство на 81 – 90% предавања......................... 9 бодова

-

присуство на 91 – 100% предавања...................... 10 бодова

Присуство на вјежбама се прати и вреднује на сљедећи начин:
-

присуство вјежбама до 50%................................... 0 бодова

-

присуство на 51 – 80% вјежби............................. 3 бода

-

присуство на 81 – 100% вјежби........................... 5 бодова

2)

Два колоквијума или писмене провјере знања:

0-50 бодова.

Колоквијум се вреднује са 25 бодова. Студент је положио колоквијум уколико на
сваком колоквијуму освоји најмање 13 бодова.

3)

Писмена или усмена обрада семинарске или друге провјерене теме,

њено излагање и учешће у тематској расправи, те самостална израда есеја:
0-10 бодова.

Одговорни наставник, на почетку семестра објављује списак расположивих
тема, одређује коначни термин за додјелу тема, одобрава израду семинарског рада
и студенту одређује термин одбране семинарског рада.
Семинарски рад се мора одбранити на семинарској настави, испитним
роковима или посебно организованим терминима од стране одговорног наставика у
току или прије завршног испита на који студент излази, а најкасније до завршетка
семестра у којем је слушан предмет из кога се пише семинарски рад. Након
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званичног завршетка семестра, студент не може бранити семинарски рад из
предмета који је већ одслушао у претходном семестру.
Писмена или усмена обрада семинарске или друге провјерене теме студента
вреднује се максимално са 10 бодова на сљедећи начин:

-

рад је урађен задовољавајуће..............................

4 бодова

-

рад је урађен добро..............................................

6 бодова

-

рад је урађен врло добро.....................................

8 бодова

-

рад је урађен одлично..........................................

10 бодова

Завршни испит:

4)

0-25 бодова.

Завршни испит се организује са сваки предмет у складу са предметном
наставом. Одговорни наставник има обавезу да на завршном испиту испитује
студенте из цијелог градива. Завршни испит из предмета који се полажу писмено
због природе наставне материје, биће организовани писмено, усмено или
комбиновано на начин на који то одреди одговорни наставник (Математика,
Статистика,

Квантитативне

методе,

Информатика,

Основи

рачуноводства,

Финансијски менаџмент).
Студенти који и на првом и на другом колоквијуму остваре минимум 51%
бодова, на завршном испиту полажу парцијално писемни дио градива из којег нису
остварили минималних 51%.
Студенту који не положи писмени дио испита у Записник о одржаном
испиту се уписује оцјена 5.
Студент на завршном испиту може да оствари од 0-25 бодова.
Максималан број бодова које студент може остварити након завршног испита,
укључујући бодове из предиспитних обавеза је:

-

Присуство предавањима....................................... 10 бодова

-

Присуство и активности на вјежбама.................. 5 бодова
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-

Семинарски рад..................................................... 10 бодова

-

Колоквијум I ........................................................ 25 бодова

-

Колоквијум II........................................................ 25 бодова

-

Завршни испит........................................................ 25 бодова
100 бодова

Укупно:

Уколико студент након усменог одговора не задовољи критеријуме и
добије 0 бодова, задржава стечене бодове из предиспитних обавеза и пријављује се
на следећи испитни рок по властитој жељи.

Члан 5.
1)

Распоред одржавања колоквијума (провјера) знања, на свакој години

студија, утврђује Сенат уз консултовање одговорних наставника.
2)

У другом колоквијуму (провјери) знања, студент не полаже градиво

садржано у првом колоквијуму (провјери) знања.
3)

Сви студенти могу изаћи на завршне испите који су званично

објављени у тeкућој академској години ако имају потпис у индексу о редовно
одслушаној настави од одговорног наставника.
4)

Испите из зимског и љетног семестра, студенти који обнављају

годину, студенти који су у току школовања имали статус мировања, студенти који
су пренијели испит у наредну годину, а одслушали га у претходној и добили
потпис одговорног наставника, могу полагати на свим званично објављеним
испитним роковима, и добити адеквантан број бодова за коју добија одговарајућу
оцјену.
5)

Студенти који обнављају годину, студенти који су у току школовања

имали статус мировања, студенти који су пренијели испит у наредну годину, а
одслушали га у претходној и добили потпис одговорног наставника, ако се одлуче
да испит у текућој години полажу преко колоквијума, не могу истовремено
полагати испит интегрално.
6)

Студенти апсолвенти све испите полажу интегрално на редовним

апсолвентским роковима.
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Члан 6.
1)

У случају да студент који положи завршни/интегрални испит а, након

завршног/интегралног испита није задовољан оцјеном, тада поништава све бодове
и има право да упути писмени захтјев директору да полаже испит пред Комисијом.
Захтјев за поништење резултата завршног/интегралног испита, студент писмено
подноси директору у року од два дана од дана добијања оцјене. Директор је дужан
да у року од три дана од дана добијања приговора размотри приговор и донесе
одлуку о поновном полагању завршног/интегралног испита са могућношћу
добијања од 0-100 бодова.
2)

Остварени бодови из оба колоквијума вриједе за академску годину и

не могу се преносити у наредну академску годину.

Члан 7.
Студенту се додјељује коначна оцјена као резултат укупног збира
остварених бодова и ЕЦТС бодова за тај предмет ако је та оцјена позитивна.

Члан 8.
Однос укупног броја остварених бодова и коначних оцјена дат је у табели:
0 -50

5

не задовољава/пет

51-60

6

довољан/шест

61-70

7

добар/седам

71-80

8

врло добар/осам

81-90

9

одличан/девет

91-100

10

изванредан/десет

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу са даном доношења.
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У Бањој Луци, 23.1.2015. године
Бр. протокола: 04-C-1/2015

Предсједник Сената
Мр Сретен Тешановић

________________________________
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