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.
Опис
Овај студијски програм континуирано и систематски прати и мери постигнуће и напредовање студената у оквиру редовних
наставних активности, квартално према динамици испитних рокова и семестрално. Полагањем свих прописаних испита, у складу
са студијским програмом, и стицањем најмање 180 ЕСПБ бодова, студент на студијском програму ће успешно завршити основне
струковне студије.
Сваком појединачном предмету на студијском програму додељен је одговарајући број ЕСПБ бодова. Студент савлађује студијски
програм похађањем наставе и активним учествовањем у њој, испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита,
чиме стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. Број ЕСПБ бодова одређен је применом исте
методологије за све предмете, полазећи од радног оптерећења студента у савлађивању одређеног предмета, узимајући у обзир све
облике наставе и време потребно за успешно савладавање предмета, а на основу 40-сатне радне седмице.
Поступци праћења успеха студената, као и начини корективног деловања дефинисани су у Правилима студија и Стандардима и
постуцима за обезбеђење квалитета. Резултати успеха студената се анализирају на Наставном већу и на основу изведених
закључака предузимају се корективне мере.
Успешност студената у савлађивању сваког предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални
број поена које студент може да оствари на предмету је 100. Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин
остваривања бодова.
Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Минималан број
поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30 а максимални 70, а разлика до 100
поена се стиче полагањем завршног испита.
Сваки наставник за сваки предмет, из студијског програма, има разрађен модел бодовања предиспитних и испитних обавеза,
односно начин на који студент стиче поене из предмета. Овај модел се студентима саопштава на првом часу предавања из
одговарајућег предмета. Тим моделом је обухваћено бодовање свих врста предиспитних активности и завршног испита, у складу
са њиховим значајем и тежином. Сваки наставник за свој предмет дефинише број поена за предиспитне обавезе у складу са
распоном предвиђеним законом (30 до 70) а разлика до 100 поена се може стећи полагањем завршног испита.
Предиспитне активности могу бити обавезне и додатне, а дефинишу се за сваки предмет појединачно зависно од природе
предмета. Обавезне предиситне активности су, на пример, коловијуми, семинарски радови, пројекти и слично. У обавезне
активности може бити укључено и обавезно присуство настави. Додатне предиспитне активности су, на пример, домаћи задаци и
слично. У току сваког семестра, средином семестра, једна седмица је предвиђена за полагање колоквијума, као једну од
предиспитних активности, чиме се студенти подстичу на континуиран рад и полагањем испита.
У складу са усвојеном табелом оцељивања, број бодова које стекне студент из одговарајућег предмета прерачунава се у оцену.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). На овај начин, оцена студента је
заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита а према
квалитету стечених знања и вештина.
Оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на завршном испиту. Завршни испит је обавезан.
Испити и сви облици провере знања су јавни.
Уколико се испит организује усмено, наставник треба да омогући студентима да присуствују испитивању. Усменом испиту
обавезно присуствују, поред кандидата и испитивача, и најмање још једна особа из реда наставника или сарадника школе.
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем предиспитних обавеза као и на
испиту.

Евиденција:
Прилог 8.1 - Књига предмета, Друга врста публикације или презентација на сајту

