
ПОЛАГАЊЕ ПРАВА ЕУ
Испитна питања из предмета Право ЕУ, за школску 2019/2020,
објављена су на Студентском порталу (на страни Информације о
предметима и материјали). Питања су према скрипти „Увод у право
ЕУ и европске интеграције“ Мирослава Стевановића, која би требало
да буде доступна у скриптарници од 1. новембра. Такође, за
припрему ће на располагању бити и презентације, које ће бити
постављане на сајт након сваке вежбе.
Начин полагања: 1. преко предиспитних активности или 2. усмени
испит.
1. Полагање преко предиспитних активности
Без усменог испита, могу положити студенти који:

- редовно присуствују предавањима и вежбама, односно
вежбама/консултацијама (уколико се ради о студентима у радном
односу који су о томе доставили потврду студентској служби) и
положе 4 колоквијума.
Присуством и активношћу на предавањима и
вежбама/консултацијама може се остварити до 20 поена (присуство
предавањима – до 5; одрађене вежбе/консултације – 10 поена;
активност у дискусији – до 5 поена), а колоквијумима - до 40 поена.
На овај начин, могуће је остварити 51-60 поена, односно оцену 6
(шест).
Обавеза присуства наставном процесу се односи и на студенте у
радном односу, којима су на располагању и термини консултација.
Кандидат који не уради или не положи један колоквијум може да
ради поправни. Поправни колоквијум ће бити организован након
четвртог колоквијума и обухватаће читаво градиво. Кандидат који
пропусти или падне на два колоквијума губи право да положи испит
ваниспитно.
О ваниспитним активностима се води евиденција у Картону студија.

Ваниспитно је могуће остварити још до 10 поена,
индивидуалним ангажовањем на изради и одбрани семинарског рада.

Преко предиспитних активности могуће је укупно остварити
оцену 7 (седам).
Студент који је ваниспитно остварио прелазну оцену, уколико

жели да оствари оцену 8, 9 или 10, излази на усмени испит и
одговара на 1 (једно) питање. Право да се на овај начин оствари
виша оцена важи само у текућој школској години.

Право на полагање испита ваниспитним ангажовањем губи
студент који буде на колоквијуму ухваћен да вара (преписује,
користи “бубицу”, „пушкице“, мобилни...).

Право на додатне поене кроз индивидуални рад губи студент
који буде ухваћен да је плагирао семинарски рад.
2. Усмени испит



Усмени испит полажу студенти:
- који нису похађали предавања и вежбе и
- студенти који не остваре прелазну оцену кроз ваниспитне
активности (не присуствују наставном процесу или не положе све
колоквијуме (укључујући поправни).

Одговара се на 2 питања, која се извлаче. Кандидат треба на оба
питања да одговори тачно (нема замене питања).
Оцена се добија према целовитости и квалитету одговора (од 5
до 10).


