Речник за бруцоше

Драги студенти пpве године, потрудили
смо се да вам дамо све релевантне
информације како би Вам појаснили и
приближили
речник
факултетских
термина.

Акредитација – Акредитација представља процес провере квалитета високошколских
установа и вредновање њихових студијских програма на свим нивоима студија.
Болоњска декларација – Болоњска декларација је декларација коју је потписало 29
министара образовања европских земаља 19. јуна 1999. године у Болоњи. Република
Србија је постала потписница Болоњске декларације 2003. године и тада се обавезала
да ће реформисати своје високо образовање у складу са декларацијом. Циљ који је
постављен је стварање европске зоне високог образовања. Усаглашавањем
студијских програма, увођењем уједначених академских степена и обезбеђивањем
одговарајућег статуса свршених студената, признањем њихових диплома на разним
европским универзитетима, повећала би се међународна компетитивност.
Додатак дипломи – Студент има право да слуша и полаже предмете који су предвиђени
његовим студијским програмом. О тим испитима се води посебна евиденција и улазе у
додатак дипломи.
ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) – ЕСПБ бодови су квантитативни показатељи
оптерећења студената на једном предмету. Просто речено, за недељу дана студент
треба да издвоји за учење онолико сати колико предмет носи бодова. То укључује
предавања и вежбе, предиспитне обавезе које студент мора да испуни, као и самосталан
рад.
Испит – Испит може бити писмени или усмени, али и писмени и усмени. Форма испита
такође може бити различита: у облику теста, есеја и сл. Испит може носити минимално
30 поена, а максимално 70 (од предвиђених 100 поена за сваки предмет). Испит из
предмета у зимском семестру могу се полагати у јануарском, априлском и јунском року.
Испити из предмета у летњем семестру могу се полагати у јунском, септембарском и
октобарском року.
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Испитна питања – Испитна питања су питања која можете добити на испиту. Неки
професори их не користе него на испиту смисле какво питање. Ако постоје, пожељно је
учити по њима.
Колоквијум – Колоквијум је један вид предиспитних обавеза. То је најчешће
тест/провера знања градива које је урађено до заказаног термина. Нека врста испита
пред прави испит. Не постоји за све предмете. Може да буде ослобађајући, тј. да део
градива који сте положили на колоквијуму не морате полагати на испиту, али и не мора
бити тако. Уписује се у индекс, али у посебне странице и не улази у просек. Та оцена
може али не мора много да утиче на оцену коју ћете добити на испиту. Колоквијум може
бити и услов да се изађете на испит.
Концепт - По добијању питања на испиту, ако је реч о усменом полагању, углавном
добијате време да напишете концепт који ћете користити при излагању.
Обавезни предмети – Обавезни предмети су предмети који су обавезни за неки
студијски програм.
Обавезни изборни предмети - Сем обавезних предмета, студијски програм нуди још
неколико предмета од којих треба изабрати један или два тако да се оствари одредјени
број ЕСПБ. Ти предмети се зову обавезни изборни предмети јер се бирају са листе
понуђених предмета који могу да се изаберу у статусу обавезних изборни предмета. То
значи да студент при избору изборног предмета (за који може да узме било који предмет
који се уклапа у одређени број поена који је студенту на располагању за изборни
предмет).
Организација студија – Законом о високом образовању студије су организоване у три
степена. Студије првог степена су основне академске студије или основне струковне
студије. Студије другог степена су мастер дипломске академске студије, дипломске
струковне студије, као и специјалистичке студије. Студије трећег степена су докторске
студије.
Основне академске студије - На основним академским студијама се изводи академски
програм чији је циљ да оспособи студенте да развијају и примењују стечена научна,
теоријска, стручна знања. Основне академске студије могу трајати три, односно четири
године, тј. у том периоду треба остварити 180, односно 240 ЕСПБ. Лице које заврши
основне студије добија звање првог степена (бацхелор) из одговарајуће области. Према
Закону, студент може студирати максимално 8 година на основним академским
студијама.
Оцењивање студената – Оцењивање студента се врши на основу предиспитних обавеза
и самог испита. За показано знање студент добија оцену на скали од 5 (није положио) до
10 (изузетан). Сваки предмет је вреднован са 100 поена, у шта улазе разне предиспитне
обавезе и (писмени/усмени) испит. Да би студент положио, мора остварити најмање 51
поен. На основу стечених поена студент може добити на следеће оцене:
0-50

оцена 5 (није положио)
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51-60

оцена 6 (довољан)

61-70

оцена 7 (добар)

71-80

оцена 8 (врло добар)

81-90

оцена 9 (одличан)

91-100

оцена 10 (изузетан)

Октобар II – Рок за остваривање услова. Није предвиђен Статутом факултета.
Овера семестра – Ово се ради на крају сваког семестра и за то су потребни скупљени
потписи професора, одслушаних предмета из зимског, тј. летњег семестра. Овера је
услов да упише следећи семестар.
Предиспитне обавезе – У предиспитне обавезе спадају похађање предавања и вежби,
израда колоквијума, семинарских радова, презентација и др. За сваки вид предиспитних
обавеза стиче се одређени број поена, онако како их професор одреди. Предиспитне
обавезе могу носити између 30 и 70 поена (од предвиђених 100 поена за сваки предмет).
Предрок – Уколико професор одреди тако, испит се може полагати и пре регуларног
рока, тј. у предроку. За испите из непарног семестра то је децембар, а за парне испите –
мај. Предрог се организује, углавном за студенте који су били вреднији – ишли на вежбе,
радили семинарске радове итд.
Пријава испита – Сваки испит мора да се пријави по обрасцу факултета. Постоји и рок за
пријаву испита, који студенти морају да поштују, за оне који су закаснили са пријавом,
и желе да то ураде накнадно, само у изузетним случајевима се толерише, испитне
пријаве се прихватају. Без пријаве се не може званично полагати испит. Може се десити
и да студентска служба загуби Вашу пријаву па да не будете прозвани на испиту. Тад
морате одмах ићи у ст. службу да пробате то решити.
Промена испитивача – Могућа на неким факултетима али се плаћа.
Пуштање папира за потпис - Ово раде поједини професори и асистенти, како би водили
евиденцију ко је присутан. Неки чак и упоређују насумично ваш потпис са вашим
потписом са претходног предавања.
Семестар – Семестар је период у коме се одржавају предавања и вежбе. Постоје летњи
и зимски семестар.
Скрипте – Постоје неауторизоване (праве их студенти) и ауторизоване (праве их
професори). Прве су углавном скраћена верзија градива. Неке су довољне за спремање
испита а неке ни изблиза.
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Скупљање потписа – Да бисте оверили семестар, углавном је потребно да скупите
потписе свих професора којим они потврђују да сте присуствовали предавањима и
вежбама.
Семинарски рад – То је један вид предиспитних обавеза. Студент добија задатак да
обради одређени проблем у некој области. Писањем семинарског рада, студент учи о
научној методологији, као и техникама академског писања.
Студијски програм – То је скуп обавезних и изборних предмета. Савлађивањем градива
из тих предмета студент стиче одређена знања и вештине која су предвђена тим
студијским програмом или уже дефинисаним профилом.
Стипендије – Стипендије се додељују успешним, даровитим, вредним студентима.
Студент може конкурисати за стипендију тек од друге године студија. Постоје разне
врсте стипендија: домаће, иностране, фондацијске, корпорацијске и др. Да би студент
имао право да конкурише за доделу стипендије, потребно је да задовољи прописане
услове. (просечка оцена током студија, датум последњег положеног испита, активност
и ангажованост на Факултету ........)
Уписивање оцене
Ако вам оцена није одмах уписана у индекс (ако сте полагали у предроку или ван рока,
а по договору са професором), постарајте се да се оцена на време нађе у професоровом
записнику и у вашем индексу. У противном, оцена неце бити нигде евидентирана.
Услов – Минимални број испита које морате положити да бисте уписали следећу
годину, односно минималан број бодова које сте полагањем испита остварили. Остале
испите, односно бодове можете пренети. Нпр. за упис треће године потребно је да
имате одређен број положених испита из друге и чиста прва година.
Вежбе – Држе их углавном асистенти.
Мобилност – Мобилност подразумева међууниверзитетску покретљивост студената,
наставног особља и истраживача како у земљи, тако и у иностранству без обзира на то
да ли се ради само о једном делу студија (семестар, академска година) или о наставку
целокупних студија. Мобилност студената је један од приоритета Европске уније у
области образовне политике.

4

