Испитне обавезе из философије
Испитне обавезе
Да би студент положио испит из Увода у философију, Философије I или Философије II, неопходно је да
испуни следеће испитне обавезе:
1. Похађање наставе (минимално 60% часова) – максимално 20 испитних поена;
2. Положене предиспитне обавезе (за Увод у философију – Колоквијум I и Тест 1; за Философију I –
Колоквијум II и Тест 2; за Философију II – Колоквијуме III и IV и Тест 3) – максимално 20 испитних
поена;
3. Положен писмени испит – максимално 60 испитних поена.
4. Кумулативни збир испитних поена остварених на свим испитним обавезама мора бити најмање
51 испитни поен (од максималних 100).
Коначну оцену из сваког појединачног предмета студент добија након испуњених свих испитних
обавеза (1-3). Коначна оцена израчунава се кумулативним збиром свих испитних поена прикупљених
испуњавањем свих испитних обавеза. Уколико било која од испитних обавеза није испуњена, студент
не може добити коначну оцену из појединачног предмета који полаже.

Похађање наставе
Уколико студент није присуствовао на 40% наставних обавеза, он нема право да полаже испит и
потребно је да наставу похађа поново наредне школске године. Уколико је студент присуствовао на
више од 60% наставних обавеза, награђује се са 10 испитних поена, а нарочита ревност у похађању
наставе, додатна активност на семинарима и успешна излагања у оквиру семинара могу обезбедити
додатних 10 испитних поена (до 5 поена за излагања и до 5 за нарочито залагање у настави, према
оцени наставника).

Предиспитне обавезе
Предиспитне обавезе укључују колоквијуме и тестове.

Колоквијуми
Колоквијуми се полажу у посебном термину у сваком испитном року, и представљају академски
философски есеј о једном из унапред одабраних оригиналних философских дела са списка наведеног у
силабусу за сваки појединачни предмет. За полагање сваког колоквијума студенти имају на
располагању 1 сат и 30 минута. За испите из Увода у философију и Философије I неопходно је
положити Колоквијум I, односно Колоквијум II, од којих сваки носи по 5 испитних поена, док је за
испит из Философије II неопходно положити Колоквијум III и Колоквијум IV, чије само полагање не
доноси испитне поене. Радови који су положени, зависно од квалитета, могу се наградити са по
додатних 1-5 поена. Максималан број поена који се, дакле, може добити од колоквијума на сваком
предмету износи до 10 испитних поена.

Квалификациони тестови
Квалификациони тестови представљају испит знања најважнијих појмова, стручних термина и
општих података везаних за испитну литературу и подразумевају владање градивом средњошколског
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програма из философије. Полажу се у посебном термину у сваком испитном року. По форми
представљају тестове са заокруживањем и уписивањем тачних одговора. За успешно положен тест
неопходно је тачно одговорити на 15 од понуђених 20 питања. Нема негативних бодова, а само
полагање теста доноси 5 испитних поена, док се сваки тачан одговор преко минималних 15 бодова
награђује са једним испитним поеном (максимално 5 поена за тачно наведених свих 20 одговора).
За сваки појединачни испит постоји по један тест из одговарајућег градива (Тестови 1-3).
Максималан број испитних поена који се може добити од квалификационих тестова износи 10 поена.
Положени тестови и колоквијуми не застаревају. Када их је студент једном положио, они важе
неограничено и омогућују му да у било ком наредном року полаже писмени испит, без обзира на то
колико пута на њега излази. Студент има право да поново полаже колоквијум или тест, ако жели
да на истом добије већи број испитних поена.

Писмени испит
Писмени испит полаже се у есејској форми, одговарањем на питања из испитне литературе (3
питања за испит из Увода у философију, 5 питања за испите из Философије I и II). За полагање
писменог испита из Увода у философију, студенти имају на располагању 1 сат и 30 минута, док за
полагање испита из Философије I и II на располагању имају 2 сата и 30 минута. Положен писмени
испит носи најмање 11 (оцена 6), а највише 60 испитних поена (оцена 10), од укупно 100 могућих.
Да би студент стекао право да полаже писмени испит, неопходно је да испуни све претходне испитне
обавезе (похађање наставе и положен(и) колоквијум(и) и тест).
Оцена на писменом испиту није истовремено и коначна оцена из одговарајућег предмета.
Коначна оцена израчунава се на основу укупног збира свих испитних поена, добијених испуњавањем
свих испитних обавеза.

Табела 1: структура завршне оцене из Увода у философију и Философије I
Група обавеза
Учествовање у настави (1020 поена)

Предиспитне обавезе (1020 поена)

Садржај обавезе
Присуствовање настави (најмање 60%)
Активно учествовање и предано залагање на настави.
Успешно излагање на семинарима
Положен колоквијум
Додатни поени за добро написан колоквијум
Положен квалификациони тест
Поени за добро у урађен квалификациони тест

Максималан број
испитних поена
10
5
5
5
5
5
5

Испитне обавезе (11-60
Писмени испит
60
поена)
НАПОМЕНА: Да би се добила коначна оцена неопходно је остварити укупан кумулативни
резултат од минимум 51 поен. Максималан број поена на испиту је 100. Уколико је укупан
кумулативни резултат нижи од 51 поена, студент има право да поново полаже предиспитне обавезе
или писмени испит како би остварио одговарајући број поена.
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Табела 2: структура оцене из Философије II
Група обавеза

Максималан број
испитних поена

Садржај обавезе

Учествовање у настави (1020 поена)

Предиспитне обавезе (1020 поена)

Присуствовање настави (најмање 60%)
Активно учествовање и предано залагање на настави.
Успешно излагање на семинарима
Колоквијум III
Колоквијум IV
Положен квалификациони тест
Поени за добро у урађен квалификациони тест

10
5
5
5
5
5
5

Испитне обавезе (11-60
Писмени испит
60
поена)
НАПОМЕНА: Да би се добила коначна оцена неопходно је остварити укупан кумулативни
резултат од минимум 51 поен. Максималан број поена на испиту је 100. Уколико је укупан
кумулативни резултат нижи од 51 поена, студент има право да поново полаже предиспитне обавезе
или писмени испит како би остварио одговарајући број поена.

Табела 3: израчунавање коначне оцене из појединачног предмета из философије
ПИСМЕНИ ИСПИТ

КОНАЧНА ОЦЕНА

Број поена на
Оцена на писменом
Кумулативни број поена
Оцена
писменом испиту
испиту
0-10
није положио
мање од 51 поена
није положио
11-20
6
51-60
6
21-30
7
61-70
7
31-40
8
71-80
8
41-50
9
81-90
9
51-60
10
91-100
10
НАПОМЕНА: Коначну оцену на испиту могуће је добити само ако су испуњене СВЕ испитне обавезе
(минимално присуство на настави, положени колоквијум(и) и тест, положен писмени испит и
остварен укупан кумулативни збир од најмање 51 поен).

За студенте уписане пре 2011. године
Ова методологија оцењивања примењује се за генерације студената које су уписане 2011. године и
надаље. За старије генерације студената (закључно са 2010. годином уписа) примењује се стари
модел испитивања, при чему се завршна оцена формира искључиво на основу резултата на
писменом испиту (у складу са Табелом 3).
У Београду, 15. октобра 2012. године.

Катедра за философију ПБФ
професор др Богољуб Шијаковић
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