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ОСНОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ 2020
Оцена знања
Mаксимални број поена 100
Практична настава (присуство и одбрана)
10+10
Колоквијум (писмени + Moodle)
10+10
Први део испита (писмени + Moodle)
15+15
Други део испита (писмени + Moodle)
15+15
Састоји се из два дела
Завршни испит
Завршни испит (максимално 60 поена)
Завршни испит се састоји из два дела и у свим испитним роковима се полаже на тај начин.
Студент полаже онај део који претходно није положио.
Положен део испита (први и/или други) важи до краја школске године. У термину испита се
полаже писмени део који траје 45 минута за оне који раде један део, односно 90 минута за оне који
раде оба дела, а непосредно након тога Moodle тест у трајању 15 (један део испита), односно 30
минута (два дела испита).
Завршни испит је положен ако су положена оба дела испита (минимално по 16 поена на
сваком).
Први/други део испита (максимално 30 поена)
Први/други део испита састоји се од:
 Писменог задатка
 Мoodle теста
Писмени задатак се састоји од једног рачунског задатка и ради се у вежбанци. Полаже се у
термину предавања и траје 45 минута. Максималан број поена на овом задатку је 15.
Moodle тест се састоји од 15 питања са 4 понуђена одговора и опцијом "не знам". Тачан одговор на
питање доноси 1 поен, нетачан одговор -0,5 поена, док одговор "не знам" не доноси поене. Трајање
теста је 15 минута.
Први/други део испита је положен ако се освоји минимално 16 поена (писмени+Moodle).
Колоквијум (максимално 20 поена)
Колоквијум се полаже из два дела:
 Писмени задатак
 Мoodle тест
Писмени задатак се састоји од једног рачунског задатка и ради се у вежбанци. Полаже се у
термину предавања и траје 30 минута. Максималан број поена на овом задатку је 10.
Moodle тест се састоји од 10 питања са 4 понуђена одговора и опцијом "не знам". Тачан одговор на
питање доноси 1 поен, нетачан одговор -0,5 поена, док одговор "не знам" не доноси поене. Трајање
теста је 10 минута.
Колоквијум (писмени+Moodle) није обавезан.
Практична настава (максимално 20 поена)
Практична настава је реализована у школским лабораторијама. Сваки термин практичне наставе се
бодује са 1 поена.Укупно 10 поена.
Активност у току практичне наставе се оцењује преко одбране лабораторијских вежби и израде
одговарајућих разних задатака (попуњавањем одговарајућих вежби у приручнику). Укупно 10
поена.
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Завршна оцена
Испит је положен ако је студент положио оба дела испита, урадио лабораторијске вежбе и
има освојено минимално 51 поен.
Оцењивање се врши према Правилнику о полагању испита Високе школе електротехнике и
рачунарства струковних студија, тј. према следећој скали:
до 50 поена
од 51 до 60 поена
од 61 до 70 поена
од 71 до 80 поена
од 81 до 90 поена
од 91 до 100 поена

оцена 5 (пет)
оцена 6 (шест)
оцена 7 (седам)
оцена 8 (осам)
оцена 9 (девет)
оцена 10 (десет)

