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Активност у току 
предавања 

5 Студент остварује по 5 поена (укупно 10) за редовно присуство и активно учешће у процесу 
реализације предавања и вежби. 
Минимални број поена које студент треба да освоји да би остварио укупну активност на настави је 
најмање 5 поена. 

Активност у току 
вежби 

5 

Семинарски рад 20 
Семинарски рад се састоји од припреме и одбране једне од дефинисаних тема из области 
поузданости и безбедности система. 
Студент је испунио дефинисану предиспитну обавезу уколико освоји најмање 10 поена.  

I колоквијум 
− Основи теорије 

поузданости; 
− Карактеристике 

случајних 
величина; 

− Поузданост 
различитих 
стуктура система; 

− Оптимизација 
поузданости; 

− Методе за 
анализу 
поузданости 
система. 

20 

Први колоквијум се састоји од 3 до 5 задатака који прате материју обрађивану на предавањима и 
вежбама из датих области. Студент је положио колоквијум уколико освоји најмање 10 поена. Мањи 
број поена од 10 се не уписује у евиденцију. 
Други колоквијум се састоји од од два задатка и 3 до 5 теоријска питања. Студент је положио 
колоквијум уколико освоји најмање 5 поена. Мањи број поена од 5 се не уписује у евиденцију. 
Студент мора да положи оба колоквијума у истој школској години. 
Једном положени колоквијуми, уз услов да су оба колоквијума положена у истој школској 
години, признају се до полагања испита. 
Студент који је спречен да полаже колоквијум(е) у регуларним роковима, или није положио један 
колоквијум у регуларном року, има могућност да у текућој школској години изађе на један или оба 
поправна колоквијума. Поправни колоквијуми (1. поправни колоквијум и 2. поправни колоквијум) 
се у једној школској години организују по једном, у посебним терминима, према распореду 
полагања колоквијума који ће бити истакнут на интернет страници Факултета, у секцији „Распоред 
испита“. 
Студент који у текућој школској години и након поправних колоквијума не положи оба колоквијума, 
или положи само један колоквијум, у наредној школској години полаже оба колоквијума, уз 
признавање поена из претходне школске године за активност на вежбама, предавањима и поена 
добијених при изради и одбрани семинарског рада. 
Студент који у једној школској години положи оба колоквијума и освоји укупно на 
предиспитним обавезама од 51 до 60 поена, стиче право на оцену 6 (шест) која му на захтев 
може бити уписана у термину усменог дела испита у истој школској години. 

II колоквијум 
− Поузданост 

оператера и 
система „човек-
машина“; 

− Основи теорије 
безбедности; 

− Методе за 
анализу 
безбедности 
система. 

10 
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Писани део 
испита 

20 

Полагању писаног дела испита може да приступи студент који је претходно положио оба 
колоквијума у једној (истој) школској години и из дела предиспитних обавеза освојио најмање 30 
поена. 
Писани део испита се састоји од 3 до 5 задатака.  
Студент је положио писани део испита уколико освоји најмање 10 поена. Мањи број поена од 10 се 
не уписује у евиденцију. Положен писани део испита важи у текућој школској години. 
Студенту који је положио писани део испита може на захтев у том испитном року бити 
уписана оцена у складу са збиром поена које је остварио на испуњеним предиспитним обавезама 
и писаном делу испита.  

Усмени део 
испита 

20 

На усмени део испита може да изађе студент који је на писаном делу испита освојио најмање 10 
поена. 
На усменом делу испита студент ради концепт за 3 до 5 питања и усмено их образлаже испитивачу. 
Потребно је да студент покаже одређени ниво знања на испиту.  
Студент је положио усмени део испита уколико освоји најмање 11 поена. 

 

УКУПАН  
БРОЈ ПОЕНА: 

100 

Студенту се у индекс уписује оцена од 6 до 10 на основу: 
• броја поена са испуњених предиспитних обавеза, 
• збира поена са испуњених предиспитних обавеза и положеног писаног дела испита, или  
• збира поена са испуњених предиспитних обавеза, положеног писаног и усменог дела 

испита. 
51 – 60 поена ..... оцена 6 
61 – 70 поена ..... оцена 7 
71 – 80 поена ..... оцена 8 
81 – 90 поена ..... оцена 9 

  91 – 100 поена ... оцена 10 

 ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ КОЛОКВИЈУМА И ИСПИТА: 

o Савић, С., Гроздановић, М., Стојиљковић, Е. (2014). Поузданост и безбедност система. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу. 
o Интернет страница Факултета - предмет Поузданост и безбедност система. 

 НАПОМЕНЕ: 
− Студент који је испунио предиспитне обавезе и који је положио оба колоквијума, а у текућој школској години није положио 

испит, услов за полагање испита остварује и у наредној школској години, уз признавање свих освојених поена из дела 
предиспитних обавеза из претходне школске године.  

− Студент се може определити да понови све предиспитне активности у целости. 

Ниш, 15. 10. 2018. 
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