ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА,
школска 2021/22 година
o Испит се састоји од предиспитних обавеза, дела завршног
испита и усменог дела испита, и положен је ако студент
освоји минимум 51 бод (од 100 бодова).
Предиспитне обавезе (30 бодова) чине 2 теста од по
15 бодова. Тестови се састоје од дефиниција, примера
и задатака који имају за циљ да покажу да је студент
савладао основне појмове.
• Завршни део испита (60 бодова) може се полагати
одједном или из два дела (сваки носи по 30 бодова)
који се организују у току семестра. Положена оба дела
замењују писмени део испита. У случају положеног
само једног дела дозвољено је да се у испитним
роковима (закључно са октобром 2023. године) полаже
онај део писменог испита који одговара градиву
неположеног дела градива. Студент који није положио
ниједан део завршног испита такође, ако то жели, може
у испитним роковима полагати један по један део.
• Усмени део испита (10 бодова) је обавезан. Студент на
усмени део испита може да изађе у термину када је
положио писмени део испита и у првом следећем
термину. Након тога ако студент не положи испит
писмени део испита му се поништава и мора поново да
га полаже
•

o Парцијално полагање испита (ван термина који су одређени
испитним роковима ФТН-а):
•

Први део завршног испита и први тест ће бити
одржан 27.новембра 2021. године у 11часова и састоји
се од следећих области: логика, скупови, релације,

•

o

функције, бинарне операције, групе, прстени, поља,
Булова алгебра и комплексни бројеви.
Други део завршног испита и други тест ће бити
одржан крајем јануара 2022. године (тачан термин још
није одређен због немогућности заказивања сала) и
састоји се од следећих области: полиноми, матрице,
детерминанте, системи линеарних једначина, вектори,
векторски простори и линеарне трансформације.

Предиспитне обавезе (тест) је могуће полагати
ИСКЉУЧИВО у следећим терминима:
§ 27.новембра 2021. године - предиспитне обавезе првог
дела испита.
§ Крајем јануара 2022. године – предиспитне обавезе
другог дела испита.
§ У јануарском испитном року у првом термину који
одреди студентска служба - предиспитне обавезе првог и
другог дела.

o Бодови освојени на предиспитним обавезама важе до
октобра 2023. године (две школске године).
o Сматра се да је студент положио испит ако из предиспитних
обавеза, завршног дела испита и усменог дела испита има
минимум 51 бод, при чему на сваком делу завршног испита
мора да освоји бар половину од броја бодова који припадају
том делу градива.

