Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених
извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на
основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.
Студенти савлађују студијски програм полагањем испита из обавезних и изборних предмета, који
укупно носе 90 ЕСПБ; реализацијом студијско истраживачким рада и израдом и одбраном
докторске дисертације, 90 ЕСПБ.
Предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних
обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Резултати постигнути у
предиспитним активностима уписују се у индекс. Укупан успех студента на предмету изражава се
оценом 5 - ако испит није положен, или оценама од 6 – за довољан успех, до 10 за одличан –
изузетан успех. Пример односа између броја прикупљених поена и закључене оцене на завршном
испиту приказан је у следећој табели:
Број поена

Оцена

Класификација

до 54 поена
55 до 64 поена
65 до 74 поена
75 до 84 поена
85 до 94 поена
95 до 100 поена

5
6
7
8
9
10

недовољан
довољан
добар
врло добар
одличан
одличан - изузетан

Дисертација је резултат самосталног научно-истраживачког рада у изабраној ужој научној области
и представља завршни део студијског програма, којој се приступа након положених испита,
студијског истраживачког рада, учешћа на домаћим и међународним научним скуповима,
симпозијумима, округлим столовима и конференцијама, најмање једним објављеним радом или
прихваћеним за објављивањем у часопису са СЦИ листе.
На Европском универзитету Факултету за инжењерски интернационални менаџмент начин и
поступак припреме и одбране докторске дисертације уређен је Правилником о студирању на
докторским студијама и стицању звања доктора наука, Статутом Факултета и Статутом Европског
универзитета.
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање
Евиденција:
Статут (део који се односи на докторске студије) – Прилог 8.1
Правилник институције о оцени докторске дисертације – Прилог 8.2

