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Акредитација студијског програма - Основне струковне студије

Електротехника и информационе технологије

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.
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова, који су утврђени за
сваки предмет према оптерећењу студената и према јединственој методологији. Детаљним
наставним планом за сваки предмет посебно одређен је садржај предиспитних обавеза и
обавеза на испиту са припадајућим бројем поена. Водило се рачуна о испуњењу свих
прописаних стандарда за акредитацију у високом образовању. У предложеном студијском
програму начин оцењивања и напредовање студената усклађен је са одредбама (ЗВО Чл.89.
Ставови 2,3), и подељени су на стицање броја поена као предиспитне обавезе (стицање поена
за време наставе) и стицање броја поена на испиту. У духу реформе и Болоњског процеса
тежило се да је број поена које студент стиче испуњавањем предиспитних обавеза ближи
максимуму од 70 поена, прописаног стандарда. Иначе, сваки предмет студијског програма
има јасан и објављен начин стицања поена. Оцена студента је заснована на укупном броју
поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а у
складу са квалитетом стечених знања и вештина. Оцена се дефинише у складу са
прописаним стандардом и то на следећи начин:
Укупно
Коначна
поена
оцена
до 54
5
од 55 до 64
6
од 65 до 74
7
од 75 до 84
8
од 85 до 94
9
од 95 до 100
10
Приказана табела 8.2 представља статистичке податке о напредовању студената на
постојећем студијском програму, који се наводи под називом примењене студије и који
представља основу на којој је израђен овај нови, савременији, студијски програм. Целокупан
концепт новог студијског програма направљен тако да захваљујући непрекидном праћењу
рада студената се значајно увећавају могућности напредовања студента. У том смислу
планира се одређивање ментора (односно саветника) за сваког студента на другој години
студија.
Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

Евиденција: Књига предмета, - (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2,

