
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу 

поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  

 

Студент савлађује студијски програм полагањем испита чиме стиче одређени број 

ЕСПБ, у складу са студијским програмом Струковни васпитач. Наставним планом 

је предвиђено да у току једне школске године студент оствари 60 ЕСПБ (у току 

једног семестра 30 ЕСПБ). Сваки појединачни предмет у програму има одређени 

број ЕСПБ који студент остварује када положи испит. Број ЕСПБ сваког 

појединачног предмета одређен је на основу укупног ангажовања студента, 

укупног број часова активне наставе и укупног броја сати активног индивидуалног 

рада студента. 

 

Успешност студената у савлађивању свих предмета на студијском програму 

континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Максимални број 

поена које студент може да оствари на предмету је 100. Начин оцењивања и 

показатељи дистрибуције оцена у односу на проценат  укупно остварених бодова је 

следећи: до 54 – није положио (оцена 5); 55-64 – довољан (оцена 6); 65-74 – добар 

(оцена 7); 75-84 – врло добар (оцена 8); 85-94 – изузетно добар (оцена 9); 95-100 – 

одличан (оцена 10). 

 

Студент стиче поене на предмету кроз рад у оквиру наставе, вежби, семинара и 

испуњавањем других предиспитних обавеза и полагањем испита. Код свих 

наставних предмета, минималан број поена које студент може да стекне 

испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70. Сваки 

предмет из студијског програма (обавезан и изборни) има јасан и објављен начин 

стицања поена.  Начин стицања поена током извођења наставе укључује број поена 

које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе 

или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита, а према  квалитету 

стечених знања и вештина. Посебно се водило рачуна, наравно, у складу са 

специфичностима и могућностима сваког предмета, да методе оцењивања буду што 

разноврсније. 

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

Евиденција: Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту-

Прилог 5.2.  

 

 


