
Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 

стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 

стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. Сваки предмет студијског 

програма доноси студенту одређен број ЕСПБ бодова који студент оствари када са успехом 

положи испит. Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у 

савлађивању одређеног предмета и применом јединствене Методологије високошколске 

установе и одређеног студијског програма. 
Успешно положени испити на свакој години студија доносе студенту по 60 ЕСПБ. 

Ради постизања одговарајућих резултата у наставном процесу, како појединачно по појединим 

предметима тако и укупно у оквиру целокупних студија, дефинишу се обавезе и израђује план 

обавеза, а такође утврђује начин провере знања студената у току школске године. Студенти 

могу непосредно да сарађују са предметним наставницима, практично проверавају стечена 

знања, имају прилику за испољавање индивидуалне и тимске креативности и развијање 

критичког мишљења и изражавања. Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз примену 

следећих наставно методичких форми: предавања, менторски рад, самостални рад студената, 

пројектни рад, рад у малим групама, интерактивна настава са активним учествовањем 

студената (дискусије, примери, есеји, решавање проблема, симулације), писање семинарског 

рада, консултације, радионице. Стечена знања кандидат може успешно користити на свом 

радном месту како за време студија, тако и након њих, а може их применити и на друге 

пројекте. 

У току трајања предавања студент може да дефинише тему за мастер рад.  Пројектни задаци 

дају прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и истраживања решавају 

конкретне проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, као и да повезују 

основна знања из области менаџмента и примењују их у свом раду, који коначно обрађују у 

мастер раду. 

Укупне обавезе студената вреднују се са 100 процентних поена и они се деле на предиспитне и 

испитне обавезе. Студент стиче поене на предмету кроз активно учешће у настави, испуњавање 

предиспитних обавеза и полагање испита. Начин стицања поена током извођења наставе 

укључује број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током 

наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита.  
 
Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током 

наставе је 30 а максимални 70 (колоквијуми, семинарски радови, тестови, пројекти, практична 

настава, есеји, дебате, редовно похађање наставе и др). Испитне обавезе студената чине: 

писмени и усмени испит.  
Као саставни део плана обавеза утврђује се број потребних поена (интервал) за дефинисање 

појединих оцена. Пример: 

Укупан број поена Оцена 

0 – 50 5 

51 – 60 6 

61 – 70 7 

71 – 80 8 

81 – 90 9 

91 – 100 10 

 

Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена.  Начин 

стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке 

појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и 

полагањем испита. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) 

до 10 . 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. 
Студентима су обезбеђене консултације за израду семинарских радова, припрему испита, 

полагање колоквијума итд.  Избор методе испитивања зависи од предмета и области којој 

припада као што су: колоквијуми, семинарски радови, писмени испит, усмени испит и др. 

 Студенту је омогућено да се консултује са предметним наставником и путем Интернета као и  

../Прилози/Прилози%20уз%20стандард%208/Прилог%208.1%20Методологија%20одређивања%20ЕСПБ.doc
../Прилози/Прилози%20уз%20стандард%208/Прилог%208.1%20Методологија%20одређивања%20ЕСПБ.doc


у време предвиђено за консултације.  

Академија води трајну евиденцију о положеним испитима. Оцена на испиту се формира збиром 

пондерисаног броја поена остварених у свим облицима наставних обавеза.   

Табелеи Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и 

полагањем предиспитних обавеза као и на испиту. 

Табела 8.2. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму. 

Прилог 8.2. Књига предмета -(у документацији  и на сајту институције). 
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