25. фебруар 2022. год.
ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИНЦИПИ СОФТВЕРСКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА
у школској 2021/2022. години
Драге колегинице и колеге,
У овој школској години, провере знања ће бити организоване на следећи начин, уколико не буде
никаквих непредвиђених околности:
- [К1] Колоквијум 1 (предавања П2, П3, П4, вежбе В2, В3 и лаб. Л1) на коме се може
остварити највише 20 поена
- [К2] Колоквијум 2 (предавања П5, П6, вежбе од В5 до В8 и лаб. Л2 и Л3) на коме се
може остварити највише 20 поена
- [И] Испитни део (предавања од П5 до П12, вежбе од В5 до В12 и лаб. Л2 и Л3) на коме
се може остварити највише 40 поена
У термину прве колоквијумске недеље ћете моћи да радите први колоквијум, са могућношћу
надокнаде (или поправке) у прва два испитна рока (јунски и јулски). Поновним изласком на први
колоквијум, претходно полагање се поништава. У термину друге колоквијумске недеље ћете
моћи да радите други колоквијум. У свих пет испитних рокова (јунски, јулски, августовски,
септембарски, фебруарски) можете радити испитни део.
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За укупан број поена на основу којих се формира оцена се узима формула по којој је остварен
већи број поена:
1. рачуна се други колоквијум: Укупно = К1 + К2 + И / 2 + Д
2. не рачуна се други колоквијум: Укупно = К1 + И + Д
За успешно полагање предмета неопходно је имати најмање 30 поена од 60 поена са писмених
провера знања (односно: max(К1 + К2 + И / 2, К1 + И) ≥ 30), и најмање 20 поена од 40 поена на
одбрани пројекта (Д ≥ 20).
Пре термина испита у јунском и јулском испитном року ћете се изјаснити који део желите да
радите због организације испита и потребних ресурса.
Пројекат се брани искључиво у јунском року, јер је то предиспитна обавеза.

Са предмета

