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Studenti će sakupljati bodove kroz dva kolokvija. Prvi kolokvij će se pisati nakon 5–6 tjedana
(u tjednu kolokvija na Matematičkom odjelu), a drugi zadnji nastavni tjedan ili tjedan iza
njega. Svaki kolokvij će donijeti studentu ili studentici maksimalno 40 bodova, 25 bodova od
rješavanja zadataka i 15 bodova od odgovora na teoretska pitanja.

Uz svaki kolokvij student/ica će moći sakupiti maksimalno još 10 dodatnih bodova, od toga
5–6 bodova na prisutnost i 4–5 na domaće zadaće. Dakle, uz maksimalno zalaganje i dobro
napisani kolokvij kao i domaće zadaće, student/ica će moći sakupiti 50 bodova. Smatrat će
se da je gradivo koje pokriva kolokvij apsolvirano ako student/ica sakupi zbirno najmanje 24
bodova od čega barem 8 na teoretskim pitanjima kolokvija.

Ako student/ica ne apsolvira jedan kolokvij moći će ga ponovo pisati na popravnom ispitu,
termin kojeg će biti dogovoren sa studentima nakon drugog kolokvija i objavljivanja tablice sa
ukupnim brojem bodova za sve studente. Svaki student/ica ima pravo na popravnom ispitu
ponovo polagati jedan kolokvij bez obzira je li ga apsolvirao (ili uopće pisao) ili nije.

Maksimalan broj bodova koje student/ica može sakupiti je 100. Za dobivanje prolazne
ocjene, treba sakupiti barem 48 bodova. Ocjena ovisi o broju sakupljenih bodova, prema
sljedećoj tablici:

88 — 100 5
74 — 87 4
61 — 73 3
48 — 60 2

Preduvjet za ocjenu izvrstan (5) je dodatni usmeni ispit, na kojem se ocjenjuje: znanje, razu-
mijevanje gradiva, način izražavanja, korištenje didaktičkih resursa (ploča) itd.

Nakon svakih vježbi student/ica će dobiti nekoliko zadataka za domaći rad. Pisat će ih
kod kuće u posebnu bilježnicu. Na dan pisanja kolokvija student/ica će donijeti bilježnicu sa
domaćim zadaćama, koje će se pregledati i bodovati zajedno sa testnim zadacima i teoretskim
pitanjima. Nakon testa bilježnice se vraćaju. Na završnom ispitu studenti su također obvezni
donijeti domaće zadaće na uvid. Kako svaki kolokvij pokriva vremenski period od 5–6 tjedana,
za svaki tjedan prisustvovanja na nastavi (predavanjima i vježbama) student/ica dobiva 1 bod
(0.6 bodova za predavanje i 0.4 bodova za vježbe). Za zapaženu aktivnost na nastavi ili izvrsno
riješenim zadaćama, student/ica može dobiti dodatne bodove unutar kvote od gore spomenutih
10 bodova.

Da bi pristupio završnom ispitu, student/ica treba zadovoljiti sljedeća tri uvjeta:

(i) imati prisutnost na predavanjima barem 50%

(ii) imati prisutnost na vježbama barem 60%

(iii) ostvariti ukupno barem 48 bodova.

Dodatnih rokova neće biti, pa studenti koji ne dobiju prolaznu ocjenu upisuju ponovo kolegij
sljedeće akademske godine.


