
ВАЖНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 
 
Настава и консултације на предметима Историја уметности 3, Историја уметности 4 и 
Српска уметност 20. века у зимском и летњем семестру биће реализована на часовима. 
У изузетним ситуацијама консултације су могуће путем e-maila: 
vesna.kruljac@fpu.bg.ac.rs 
 
На обавезним предметима (ИУ3 и ИУ4) на основним студијама, студенти у оквиру 
предиспитних обавеза могу освојити максимално 70 поена, и то кроз: 

1) Присуство и активност у настави – 10 поена (зимски и летњи семестар) 
2) Семинарски рад – 10 поена (зимски семестар) 
3) Први колоквијум – 20 поена (зимски семестар) 
4) Други колоквијум – 20 поена (летњи семестар) 
5) Презентација – 10 поена (летњи семестар, уз услов да студент оствари 10 поена 

за семинарски рад или минимум 18 поена на колоквијуму) 
 
На изборном предмету Српска уметност 20. века, студенти у оквиру предиспитних 
обавеза могу освојити максимално 70 поена, и то кроз: 

1) Присуство и активност у настави – 10 поена (зимски и летњи семестар) 
2) Презентација – 60 поена (летњи семестар) 

 
Податке о броју поена које су студенти остварили у предиспитним обавезама 
(колоквијуми и презентација), предметни наставник евидентира а, по потреби, 
саопштава студенту на часу. 
Предиспитне обавезе реализују се у току трајања зимског и летњег семестра. Уколико 
студенти из оправданих разлога (размена, болест итд.) не буду у могућности да 
реализују колоквијум 1 и 2 писмено, имаће могућност да их надокнаде усмено, у 
оквиру завршног испита. Додатни рокови за предају појединачних семинарских радова 
и реализацију колоквијума, као и одржавања завршних испита, нису предвиђени. 
Без завршне провере знања на испиту студенту се не може закључити коначна 
оцена, иако је у предиспитним обавезама постигао довољан број поена. Број поена 
остварен кроз предиспитне обавезе на завршном испиту може бити увећан, али и 
умањен уколико наставник процени да студент није савладао целокупно градиво 
у оној мери која је остварена кроз поене на предиспитним обавезама. 
Услов за полагање испита ИУ3 јесте положен испит Историје уметности 2. 
Услов за полагање испита ИУ4 јесте положен испит Историје уметности 3. 
Услов за полагање испита Српска уметност 20. века – нема. 


