Висока техничка школа струковних студија - Ниш
На основу члана 89. став 6. Закона о високом образовању ("Службени гласник
РС" бр. 76/05, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), члана 25. став 1. тачка 20 и члана 54. Статута Високе техничке
школе струковних студија у Нишу од 31.03.2008., 27.02.2009., 30.12.2013. године,
Наставно веће Високе техничке школе струковних студија у Нишу, на седници одржаној
дана 22.12.2014. године, донело је

ПРАВИЛНИК

о начину полагања и оцењивање на испиту
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин полагања испита и оцењивања
успешности студената у савлађивању појединих предмета.
Члан 2.
Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и
процедура.
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на
основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.
Члан 3.
Успешност студената у савладавању појединих предмета непрекидно се прати и
вреднује током извођења наставе и изражава се поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може
остварити највише 100 поена.
Студијским програмом утврђена је сразмера поена стечених у предиспитним
обавезама и на испиту при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а
највише 70 поена.
Члан 4.
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања
поена утврђених плановима рада на појединим предметима који се достављају шефу
студијског програма до почетка семестра у коме се изводи настава из предмета.
Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент
стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем
предиспитних обавеза и полагањем испита.
Члан 5.
Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави, испуњавањем
предиспитних обавеза и полагањем испита.
Минимално учешће оцене коју студент добија током наставе или извршавањем
предиспитних обавеза у укупној оцени је 30%, а максимално 70%.
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.
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Члан 6.
Студент који извршавањем предиспитних обавеза оствари 30 и више поена, а
мање од 55 поена полаже завршни испит како би остварио укупно најмање 55 поена,
односно стиче оцену у зависности од укупног броја остварених поена на предиспитним
обавезама и испиту.
На завршном испиту студент полаже оне садржаје утврђене студијским
програмом које није положио током наставе преко предиспитних обавеза.
Члан 7.
Студент који извршавањем предиспитних обавеза оствари од 55 до 70 поена
може полагати и завршни испит ради стицања веће оцене с тим да оцена не може
бити нижа од оцене коју је студент зарадио на основу раније стечених поена.
Члан 8.
Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10
(одличан - изузетан) у зависности од броја стечених поена у извршавању предипитних
обавеза и полагањем испита, и то:
Оцена 6 (довољан) од 55 до 64 поена
Оцена 7 (добар) од 65 до 74 поена
Оцена 8 (врло добар) од 75 до 84 поена
Оцена 9 (одличан) од 85 до 95 поена
Оцена 10 (одличан-изузетан)
Члан 9.
Оцена на испиту уписује се у записник о полагању испита, студентску књижицу индекс и испитну пријаву.
Оцена и број поена уписује се у записник о полагању испита који наставник
доставља студентској служби у року од пет дана од дана одржаног испита.
У индекс наставник уноси следеће податке:
- назив наставног предмета,
- број часова наставних активности (предавања, вежбе, семинари, колоквијуми
и остало),
- број поена за сваку активност,
- коначну оцену,
- датум и својеручни потпис.
Оцена 5 (није положио) не уписује се у индекс.
Члан 10.
Испит је јединствен и полаже се писмено, усмено, односно практично. Испит се
полаже на начин утврђен студијским програмом.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета.
Уколико студент не положи испит, има право да испит полаже још два пута у току
исте школске године.
Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из студијског
програма уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року
до почетка наредне школске године.
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Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због
стручног усавршавања у трајању од три месеца, може полагати испит у првом
наредном року.
Студент који је пријавио испит а исти није полагао, у записник се уноси "није
полагао" и не рачуна се у број полагања тог испита.
Члан 11.
Студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену, ако
сматра да испит није обављен у складу са законом и овим Правилником у року од 36
часова од добијања оцене.
Директор школе у року од 24 часа од добијања приговора, разматра приговор и
доноси одлуку по приговору.
Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три
дана од дана пријема одлуке.
Члан 12.
Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.
Испити у Школи полажу се према распореду полагања испита, који се израђује
према унапред дефинисаним и усвојеним критеријума и терминима полагања испита.
Распоред полагања ради се за школску годину, а на предлог већа студијског
програма и представника студената и усваја га Наставно веће Школе најкасније до 15.
јанура.
Испит се полаже у седишту Школе, односно у објектима наведеним у дозволи за
рад.
Ако карактер испита то захтева, Школа може организовати полагање тог испита
ван седишта (просторија) Школе.
Члан 13.
Студент савлађује студијски програм полагањем испита чиме стиче одређени
број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом.
Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који
студент остварује када са успехом положи испит.
Члан 14.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне
школске године, уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се
определити за други изборни предмет.
Члан 15.
Већа студијских програма и наставно веће систематично анализирају, оцењују и
унапређују методе и критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно да
ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад
студената током наставе и да ли се оцењује способност студената да примене знање.
Члан 16.
Одредбе члана 7. овог Правилника примењују се за студенте који су уписали
прву или другу годину студија школске 2007/2008. године, односно који су уписани са
новим индексима.
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Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања, а примењиваће се
почев од 21.01.2008. године.

Директор Школе
Проф. др Дејан Благојевић
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