Правила за полагање испита из Анализе 1

Положити испит из Анализе 1 значи положити његов писмени и његов
усмени део.
Писмени део се може положити на два начина: преко колоквијума и
директно у испитном року.
Биће организована два колоквијума – један након првог семестра, а
други на крају другог. Та два колоквијума носе по 50 бодова. Студент је
положио писмени преко колоквијума ако на сваком од њих освоји бар 15
бодова, а у збиру бар 50. (На пример, ако неко на првом има 23 бода, а
на другом 32, он је положио писмени део испита; а ако неко на првом
има 45, а на другом 11, он није положио.)
У испитном року писмени испит се бодује са 100 бодова, а да би се
положило неопходно је освојити бар 50 од тих 100 бодова.
Писмени положен преко колоквијума важи у свим испитним роковима,
почев од јунског, па закључно са јануарским у следећој школској години.
Прецизније, важи до првог изласка на усмени: ако студент положи
писмени преко колоквијума, па у неком испитном року изађе на усмени
и падне, онда мора поново да полаже писмени (у неком од наредних
рокова).
Ако Управа не донесе другачију одлуку на нивоу целог факултета,
писмени положен директно у испитном року важи само у том року.
Дакле, ако студент положи писмени нпр. у року Јун 1, он са тим
писменим може да изађе на усмени у року Јун 1, а не може у року Јун 2.
Усмени део испита је усмени у правом смислу речи – одржава се уживо
у учионици и студент усмено одговара на питања која му поставља
професор. Пред почетак сваког испитног рока (а можда и нешто раније)
биће одређен термин за полагање усменог у том року. При изласку на
усмени испит неопходно је да студент има положен писмени (преко
колоквијума или у том року), да има пријављен испит за тај рок и да са
собом понесе индекс.

