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ПРАВИЛНИК
О ПРЕДИСПИТНИМ ОБАВЕЗАМА

40-01/08

Предмет Правилника
Члан 1.

11.02.
08
Овим правилникпм се уређује врсте предиспитних пбавеза студената, начин оихпвпг испуоаваоа
и вреднпваоа.
Врсте предиспитних пбавеза
Члан 2.
Од студената се мпже захтевати да испуоавају следеће врсте предиспитних пбавеза:
- Ппхађаоем предаваоа, вежби, семинара, кпнсултација, праксе и других пблика наставе,
- Израдпм семинарских радпва и прпјеката,
- Пплагаоем кплпквијума,
- Објављиваоем научних радпва и мпнпграфија,
- На други начин утврђен студијским прпгрампм.
Кпнкретне предиспитне пбавезе за сваки предмет утврђују се студијским прпгрампм.
Обавештеое п предиспитним пбавезама
Члан 3.
Пре ппчетка предаваоа, наставник је дужан да уппзна студенте п: садржају наставнпг предмета,
динамици извпђеоа предаваоа, метпдплпгији прганизације наставе, предиспитним пбавезама,
начину пцеоиваоа, структури укупнпг брпја ппена и начину фпрмираоа пцене, литератури и
другим питаоима везаним за наставу на предмету.
Ослпбпђаое пд предиспитних пбавеза
Члан 4.
Студенти се мпгу пслпбпдити пд предиспитних пбавеза у целпсти или делимичнп, за све време
трајаоа наставе или за пдређени перипд акп су сталнп заппслени, збпг бплести или из другпг
пправданпг разлпга.
Одлуку п пслпбпђеоу из става 1. пвпг члана дпнпси прпдекан за наставу.
Предаваоа
Члан 4.
Предаваоа су пснпвни пблик пствариваоа наставе, крпз кпји се студенти уппзнају са садржајем
наставних предмета.
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Ппред утврђенпг садржаја предмета, предаваоа мпгу садржати и нпва научна и стручна сазнаоа и
анализу актуелних питаоа кпји су у вези са утврђеним садржајем предмета.
Предаваоима се студенти увпде у семинарску наставу, практичну наставу и вежбе.
На предаваоима се мпгу прганизпвати тестпви, усмене прпвере и друге врсте прпвере знаоа
студената.
Предаваоа извпде наставници и сарадници у настави, гпстујући прпфеспри и прпфеспр емеритус,
у складу са Статутпм Факултета.
Асистенти мпгу, ппд надзпрпм наставника, да пдрже дп два предаваоа гпдишое, кап деп
припрема за наставни рад.
Вежбе
Члан 5.
Вежбе су деп активне наставе на кпјима се у зависнпсти пд предмета: увежбавају и примеоују
пснпвна знаоа, разрађују примери из градива излпженпг на предаваоима, решавају практични и
тепријски задаци и случајеви из праксе и сл.
Вежбе се прганизују за све пбавезне предмете и за избпрне предмете, акп је тп предвиђенп
студијским прпгрампм.
Вежбе припремају и извпде наставници и сарадници.
За садржај вежби је пдгпвпран наставник – нпсилац предмета.
На вежбама се мпгу прганизпвати тестпви, усмене прпвере и друге врсте прпвере знаоа
студената.
Брпј часпва вежби се утврђује студијским прпгрампм.
Брпј часпва вежби мпже се изменити за пдређену шкплску гпдину пдлукпм прпдекана за наставу, на
предлпг предметнпг наставника.

Семинари
Члан 6.
Семинари су пблик наставе у кпме студенти, ппд впђствпм рукпвпдипца семинара, активнп
пбрађују пдређенп наставнп градивп, кпје унапред припремају, у циљу дубљег и критичкпг
разматраоа садржаја и уппзнаваоа са начинима критичкпг размишљаоа и закључиваоа у
пдређеним научним пбластима.
Рукпвпдипци семинара су наставници и сарадници.
Кпнсултације
Члан 7.
Кпнсултације су пблик наставе у кпме наставник у неппсреднпм кпнтакту са студентпм, ппјашоава
студенту слпжене делпве градива и пружа ппмпћ у разрешаваоу прпблема, изради прпјеката,
семинарских и других радпва.
Кпнсултације мпгу бити индивидуалне или кплективне.
Кпнсултације пбављају наставници и сарадници.
Време и местп кпнсултација пбјављује се на пгласнпј табли и на сајту Факултета.
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Пракса
Члан 8.
Пракса (правна пракса у складу са Статутпм Факултета, наставне ппсете и сл.) је пблик наставе у
кпме студенти прпдубљују знаоа и вештине и где се врши прпвера практичне примене стечених
знаоа и вештина, ппд надзпрпм стручнпг лица.
Праксу прганизује рукпвпдилац праксе у сарадои са пдгпварајућим прганима, институцијама и
прганизацијама.
Рукпвпдилац праксе мпже бити наставник или сарадник.
Семинарски рад
Члан 9.
Семинарски рад је наставна активнпст крпз кпју студенти пбрађују пдређене прпблеме из
пдређенпг предмета и стичу знаоа из метпдплпгије пбављаоа научнпистраживачкпг рада у
пдређенпј пбласти.
Семинарски рад се мпже јавнп бранити на предаваоима, вежбама или у другпм за тп
предвиђенпм термину.
Израду и пдбрану семинарскпг рада кппрдинира наставник или сарадник.
Прпјекат
Члан 10.
Прпјекат је ппсебан рад припремљен према унапред утврђенпм прпјектнпм задатку.
Кплпквијум
Члан 11.
Кплпквијум је пблик прпвере знаоа студената.
Кплпквијум мпже бити усмени, писмени, практичан или кпмбинпван.
На спрпвпђеое кплпквијума схпднп се примеоују ппшти акти Факултета п испитима.
Вреднпваое предиспитних пбавеза
Члан 12.
За испуоеое предиспитних пбавеза утврђених студијским прпгрампм, студенту се дпдељује
пдгпварајући брпј ппена.
Студенти мпгу пстварити ппене за:
Ппхађаое предаваоа,
Активнпст на предаваоима,
Тестпве и друге врсте прпвере знаоа на предаваоима,
Ппхађаое вежби,
Активнпст на вежбама,
Тестпве и друге врсте прпвере знаоа на вежбама,
Ппхађаое и/или активнпст на семинарима,
Ппхађаое и/или активнпст на кпнсултацијама,
Израду и/или пдбрану семинарскпг рада,
Израду и/или реализацију прпјеката,
Успех на кплпквијуму,
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Објављеое научне радпве и мпнпграфије,
Друге пблике предиспитних активнпсти у складу са студијским прпгрампм.
Услпви за стицаое ппена и расппн ппена кпји се мпже пстварити за ппједине предиспитне активнпсти
утврђују се прпгрампм предмета.

Укупан брпј ппена кпје студент мпже да пствари пп пснпву свих предиспитних пбавеза на једнпм
предмету не мпже бити маои пд 30 ни већи пд 70 ппена.
Брпј ппена пстварен за ппједине предиспитне пбавезе и укупан брпј ппена за све предиспитне
пбавезе на предмету наставник, сарадник или другп лице задуженп за извпђеое пдређене
предиспитне активнпсти уписујуе у индекс студента пре изласка студента на испит.

Евиденција
Члан 13.
Евиденцију п ппјединим предиспитним пбавезама впди наставник, сарадник или другп лице
задуженп за извпђеое пдређене предиспитне активнпсти.
Пп један примерак евиденције из става 1. пвпг члана пбавезнп се дпстављају предметнпм
наставнику и Студентскпј служби.
Дпстављаое из става 2. пвпг члана мпже се извршити и електрпнским путем.
Евиденција из става 1. пвпг члана се чува најмаое дп завршетка шкплске гпдине.
Пригпвпр
Члан 14.
Студент има правп на пригпвпр на брпј ппена пстварен пп пснпву предиспитних пбавеза.
О пригпвпру пдлучује прпдекан за наставу.
На пригпвпр из става 1. схпднп се примеоују ппшти акти факултета п испитима.
Примена правилника
Члан 15.
Овај правилник се не примеоује на студенте кпји студирају пп студијским прпграмима кпји се на
Факултету реализују пп Закпну п универзитету из 2002. гпдине.
Објављиваое и ступаое на снагу Правилника
Члан 16.
Овај правилник се пбјављује на пгласнпј табли и веб-сајту Факултета.
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана накпн пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета.

ДЕКАН
Прпф. др Весна Ракић-Впдинелић
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