
 На основу члана 38. став 2. члана 49. и члана 152. Закона о високом образовању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12. 108/13, 44/15 и 90/16), члана 52. Статута 

Универзитета у Бањој Луци и Правила студирања на I и II циклусу студија на Универзитету у Бањој Луци, 

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука, на 89. сједници одржаној дана 14.09.2017. године, 

усвојило је 

 

О Д Л У К У 

о начину праћења и вредновања рада студената у академској 2017/2018. години 

 

Члан 1. 

 Настава на Факултету политичких наука се одвија у семестрима, који се састоје од петнаест радних 

недеља. У току семестру студенти су обавезни да редовно похађају наставу, полажу писмено два колоквија, 

пишу есеје, семинарске и друге радове, да активно учествују у процесу наставе, те да извршавају 

предиспитне обавезе и у прописаним испитним роковима полажу завршни испит. 

 

Члан 2. 

 Предметни наставници и сарадници су обавезни да прате успјешност студената у извршавању 

њихових обавеза из Члана 1. ове одлуке, континуирано током одвијања наставног процеса и исказују је 

поенима. 

 Коначна оцјена која се додјељује студенту из предмета, резултат је успјеха који је студент постигао 

извршавајући предиспитне обавезе (обавезно присуство настави и вјежбама од најмање 80% од укупног 

фонда сати, положена два писмена колоквија, активно учествовање у процесу наставе) и успјеха који 

оствари полажући обавезни завршни испит.  

 Испуњавањем предиспитних обавеза и усменим полагањем завршног испита, студент може 

остварити највише 100 поена.  

Члан 3. 

 У испитне обавезе са припадајућим бројем поена спадају предиспитне обавезе, дефинисане 

ставовима (1), (2) и (4) и завршни испит, дефинисан ставом (5):  

 Присуство предавањима, вјежбама, консултацијама и семинарским расправама у обиму од најмање 

80% предвиђених часова. Присуство свим видовима наставе је обавезно и о њему се води евиденција на 

основу које студент, по одслушаном семестру, добија потпис од предметног наставника. У току семестра 

студент може неоправдано одсуствовати највише 20% од укупног фонда сати за сваки облик наставе по 

једном предмету. Студенти који присуствују настави најмање 80% од укупног фонда сати биће вредновани 

до 5 поена;  

 Два колоквија или писмене провјере знања. Сваки писмени колоквиј доноси до 20 поена, односно 

укупно до 40 поена. Сви колоквији на Факултету политичких наука се одржавају у терминима вјежби, а 

редовна настава се неће прекидати у току семестра због одржавања колоквија, нити ће се давати слободне 

недеље пред колоквиј.  

 Након завршеног семестра предметни наставник нема право да даје у току испитних рокова 

поправне колоквијуме нити сл. облике провјере знања која нису у складу са Чланом 5 овог Правилника. 

Студенти су обавезни присуствовати свим провјерама знања. Студенти који не буду приступили 

полагању колоквија, сматраће се да нису положили и биће евидентирани да су остварили нула (0) бодова. 

Распоред одржавања колоквија на свакој години студија одређује предметни наставник на почетку 

семестра.  

 Писмена или усмена обрада есејске, семинарске или друге повјерене теме, њено излагање и учешће 

у тематској расправи (групно и појединачно), те самостална израда домаћих задатака и есеја до 5 поена;  

  Завршни испит до 50 поена. 

 

 

 



Члан 4. 

 Сви студенти могу изаћи на завршне испите који су званично објављени у академској години, ако су 

положили све испите из претходне године и ако имају потпис у индексу о редовно одслушаној настави од 

предметног наставника.  

 Предметни наставник дозволиће приступ испиту студентима који имају потпис у индексу о 

редовној одслушаној настави, овјереном семестру, и који су у датим терминима регуларно пријавили испит.   

 Студент стиче право изласка на завршни испит ако пријави испит у Студенској служби у 

оглашеним терминима. Ако се студент не појави на пријављени испит, сматраће се да је изашао на испит и 

у Записник ће се завести “није приступио“. 

 

Члан 5. 

 Завршни испит је законска обавеза и организује се у правилу усмено. Наставник је прије завршног 

испита дужан да провјери да ли је студент остварио право на излазак на испит, тј. да ли студент има потпис 

у индексу одговорног наставника и да ли је регуларно пријавио испит. 

 На завршном испиту предметни наставник има право да провјерава знање из цијелог градива.  

 На основу члана 33. Правила студирања на првом и другом циклусу студија, одговор на постављено 

питање на завршном испиту предметни наставник узеће у обзир само уколико је дати одговор задовољио 

најмање 51% предвиђеног тачног одговора за дато питање. 

 Завршни испит сматраће се положеним уколико кандидат одговори на сва постављена питања у 

вриједности исказаној у претходном ставу. 

 Студент на завршном испиту може да оствари до 50 поена. Максималан број поена који студент 

може остварити након завшног испита, укључујући поене из предиспитних обавеза је 20 + 20 + 5 + 5 + 50 = 

100 поена или оцјена десет (10).  

  Уколико студент на завршном испиту не испуни постављене захтјеве наставника, задржава стечене 

поене из предиспитних обавеза и пријављује се на сљедећи испитни рок у текућој академској години. У том 

случају, предметни наставник у Записник о одржаном испиту и пријаву за испит студента уписује оцјену 

пет и предаје пријаве за испите са Записником о одржаном испиту у Студентску службу, не даље од 7 дана 

од завршетка испита.  

Члан 6. 

 Студенту се додјељује коначна оцјена као резултат укупног збира остварених поена и износ ЕЦТС 

бодова за тај предмет ако је та оцјена позитивна.  

 

БРОЈ ПОЕНА  ОЦЈЕНА  

0-50  пет (5)  

51-60  шест (6)  

61-70  седам (7)  

71-80  осам (8)  

81-90  девет (9)  

91-100  десет (10)  

 

Члан 7.  

  Студенти Факултета политичких наука дужни су придржавати се обавеза утврђеним Законом о 

високом образовању, Статутом Универзитета и Кодексом понашања студената Универзитета у Бањој Луци. 

 Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности студената Универзитета у Бањој Луци 

предвиђене су дисцплинске повреде, које могу бити лакше и теже, као и дисцилинске мјере које се 

примјењују на учиниоце дисциплинских повреда. 

 

Члан 8. 

  Студент стиче услове за упис наредне године студија ако је у студијској години у којој је уписан 

остварио 60 ЕЦТС бодова.   

  Студент који није остварио услове из става 1. овог члана за упис наредне године студија има право 

уписа наредне године под условом:  

 упис у академску 2017/2018. годину са правом преноса највише 15 ЕЦТС бодова у наредну годину 

студија. 



 

Студенти који нису остварили услов и обнављају годину, имају право да прате наставу и полажу 

колоквијуме из наредне године, али не могу изаћи на испите док не стекну услове за упис те исте године. 

 

Члан 9. 

 Одредбе из ове одлуке неће се примјењивати на ванредне студенте уколико су у колизији са 

Правилником о ванредном студију Универзитета у Бањој Луци. 

 

Члан 10. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.              

 

 

 

                                                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                            Наставно-научног вијећа 

 

                                                                                                                         Проф. др Здравко Злокапа 


