
 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената  
 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током 
наставе и изражава се поенима. У књизи предмета је јасно објашњен начин стицања 
поена, о чему се студенти обавештавају на почетку школске године.  
Студент може да оствари максимално 100 поена, на следећи начин: 

1. Присуство и активно учествовање у свим видовима наставног процеса (предавања 
и вежбе) – од 1 до 30 поена 

2. Предиспитне обавезе (колоквијуми и семинари) – од 1 до 10 поена 
3. Завршни испит – од 1 до 60 поена 

 
Од оствареног броја поена зависи оцена коју ће студент добити.  
Студент мора да сакупи најмање 37 ЕСПБ како би прешао у другу годину студија. 
Студент мора да положи све испите прве године студија и да сакупи најмање 97 ЕСПБ, 
како би стекао право да бира предмете треће године студија.  
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