Објашњење испитних резултата
1) Прво идите на линк "предиспитни резултати" и погледајте последњу колону ("услов").
i) Ако у колони стоји "не", нисте положили предиспитне обавезе, т.ј. мораћете поново да узмете
курс следеће године.
ii) Ако у колони стоји "да", за даља објашњења продужите на тачку 2) доле.
2) Идите на линк "укупни резулатати". Погледаје претпоследњу колону ("оцена").
i) Ако вам је у тој колони уписана оцена, и ако вам та оцена одговара, не морате да излазите на
усмени. У том случају дођите на почетак усменог испита у јануарском или фебруарском року да
вам упишем оцену.
ii) Ако вам je у колони "оцена" уписана оцена, али вам та оцена не одговара, излазите на усмени ,
и за даље објашњење видите тачку 3) доле.
iii) Ако вам је у колони "оцена" уписaно N/A, значи да нисте положили предиспитне обавезе.
Вратите се на тачку 1) горе.
iv) Ако вам у колони "оцена" ништа није уписано, то значи да сте положили предиспитне обавезе,
али имате мање од 50 поена неопходних за 6. У том случају морате да изађете на усмени, и за
даља објашњења видите тачку 3) доле.
3) Излазак на усмени: Прво ћу унети оцене студентима који су оцену добили на основу
колоквијума, и уписивање оцена ће трајати око 1.5h. Дакле, ако уписујете оцену, дођите на
почетак усменог. Ако одговарате на усменом, дођите 1.5h касније . При изласку на усмени
морате да одговарате градиво са оних колоквијума које нисте положили. Да бисте видели које
делове колоквијума нисте положили, погледајте колоне "Усмени1", "Усмени2", "Усмени3" ‐ ако је
одговарајуће поље празно, морате да одговарте то усмено питање. Такође, у случају да сте
положили одговараћи део колоквијума, а да вам број поена (формиран на основу успеха на
колоквијуму) на том усменом питању не одговара, можете да изађете да одговарате то усмено
питање (број поена које добијате на усменом питању је 0‐10).

