Обавештење о начину и правилима полагања предмета ”Оперативни системи
1” током 2021. године
У ванредним условима због епидемије, а на основу препорука Универзитета,као и
обавезујућих одлука руководства Електротехничког факултета о начину организације
полагања колоквијујма током 2021. године, обавештавамо студенте да ће на предмету
”Оперативни системи 1”, до почетка летњег семестра 2022. године, важити следећа
ванредна правила:
1. Структура (пред)испитних обавеза, начин бодовања, као и прагови (услови) за
полагање остају непромењени:
- Колоквијумски део: 40 поена, услов за полагање 40% (16 поена)
- Испитни део: 30 поена, услов за полагање 50% (15 поена)
- Пројекат: 30 поена, плус до 10 поена за успешне одбране пројеката предатих у
предроку.
2. У испитном року у септембру 2020. године и јануару 2021. године полаже се само
испит (и пројекат), у формату и на начин као у редовном режиму (1,5 сат и одбрана
пројекта).
3. У испитним роковима јун, јул и август 2020. године полагање се обавља у
измењеном формату на следећи начин:
а) У сваком од ових рокова биће организовано полагање колоквијумског дела и
полагање испитног дела, у термину предвиђеном за полагање испита и у укупном
трајању од три сата.
б) Колоквијумски део:
- траје 2 сата
- дозвоњена је литература
- полаже се интегрално градиво свих редовних колоквијума као целина (целог
предмета), нема поделе на К1/2/3, цео колоквијум ради се и бодује као интегрална
целина (максимум 40 бодова)
- природа задатака иста као и за колоквијуме у редовном режиму
- обим (број задатака) прорционалан расположивом времену у односу на редован режим
(око 4 задатка).
в) Испитни део:
- траје 1 сат
- није дозвоњена литература
- природа задатака иста као и за испит у редовном режиму
- обим (број задатака) пропорционалан расположивом времену у односу на редован
режим (око 7 задатка).
г) Студент који је положио колоквијумски део у било ком од ових рокова, не мора га
поново полагати. Поени на (положеном) колоквијуму важе до почетка летњег семестра
2022. године. Студент може поново полагати колоквијум у неком од наредних рокова,
али тако да колоквијумски део може полагати највише два пута. Уколико студент
пријави полагање колоквијума поново, поништавају му се претходно стечени поени.
д) У термину полагања биће најпре извођен испит (1 сат), па онда колоквијум (2
сата). Студенти који полажу само колоквијум могу да дођу само на колоквијум, али
морају да буду тачни, јер неће моћи да уђу у салу уколико закасне. Улаз у салу биће
на позив, када се заврши полагање испита (биће направљена кратка пауза од неколико
минута да студенти изађу и уђу).
4. Пројекти се бране на уобичајен начин, након положеног испита, у лабораторији. О
начину предаје и одбране пројекта у предроку студенти ће бити накнадно обавештени.
Остала правила везана за пројекте остају непромењена.
Напомињемо да се ситуација и даље може мењати и да и ова правила могу бити измењена
уколико општи услови или одлуке виших инстанци то буду захтевали.
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