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Школска 2020/2021. година
О полагању испита:
•

Испиту могу приступити само студенти чија су имена на списку достављеном од стране
студентске службе Електротехничког факултета.

•

На испит се може донети одштампана литература.

•

Употреба непрограмабилних калкулатора је дозвољена. Уређаји за комуникацију нису
дозвољени на испиту и морају бити искључени током испита.

•

Предиспитне обавезе састоје се од колоквијума 1 и лабораторијских вежби 2.

•

Поени освојени на предиспитним обавезама важе до почетка следеће школске године.

•

Оцењивање. Закључна оцена се образује на основу поена добијених на предиспитним обавезама
и завршном испиту, а којих може бити највише 100. Лабораторијске вежбе се оцењују са до 10
поена. Колоквијум се оцењује са до 20 поена. Завршни испит се оцењује са до 70 поена.
Закључна оцена се изводи из збира поена добијених на лабораторијским вежбама и поена
добијених на завршном испиту: оцена 6 (51–60 поена), оцена 7 (61–70), оцена 8 (71–80), оцена 9
(81–90) и оцена 10 (91–100).

•

Завршни испит се састоји од два задатка и шест питања. Колоквијум се састоји од једног задатка
и четири питања. Сваки задатак се оцењује са до 20 поена, а свако питање се оцењује са до 5
поена. Број поена на колоквијуму се добија тако што се освојен број поена подели са 2.

•

Уколико на испит изађе мање од 5 кандидата, испит се може држати и усмено.

•

За остале појединости погледати http://mtt.etf.rs

Надокнада колоквијума
Због текућег стања проузрокованог епидемијом, до почетка школске 2021/22. године колоквијум и испит
полагаће се на следећи начин:
•

У сваком термину предвиђеном за полагање постоје два скупа задатака, део у вези са
колоквијумом и део у вези са завршним испитом.

•

У сваком термину студент може да полаже само колоквијумски део, само завршни испит, или
оба дела (цео испит). Студент се о овоме изјашњава на почетку испита.

•

Уколико студент полаже само колоквијумски део ради максимално 120 минута, а након овога не
закључује му се оцена.

•

Уколико студент полаже само завршни испит или цео испит (оба дела) ради максимално
180 минута, а након овога закључује му се оцена.

•

Полагањем колоквијумског дела претходно остварени поени на том делу се поништавају.

1

Уколико због епидемиолошке ситуације не буде могуће одржавање колоквијума, поени за предиспитне
обавезе моћи ће да се надокнаде у испитним роковима, у складу са одлукама Електротехничког
факултета.
2

Уколико због епидемиолошке ситуације не буде могуће редовно одржавање лабораторијских вежби,
оне ће бити одржане у складу са одлукама Електротехничког факултета.

