
Betonske i zidane konstrukcije 1 
 

Uvjeti dobivanja potpisa i polaganja ispita 
 

 
 Pravo na potpis imaju studenti koji su iz oba kolokvija dobili više od 25 bodova 

i predali program. 
 

 Vježbe (program) se boduju od 0 do 100 bodova. 
 

 Studenti koji nisu ostvarili više od 25 bodova iz bilo kojeg (ili oba) kolokvija, 
mogu pristupiti popravnom kolokviju koji će biti održan na prvom ispitnom roku 
iz Betonskih i zidanih konstrukcija 1. Prvi popravni kolokvij održavat će se od 
9:00 do 10:30, a drugi od 10:30 do 12:00, tako da studenti mogu polagati oba 
kolokvija.  
 

 Naknadna mogućnost polaganja popravnog kolokvija ne postoji. 
 

 Studenti koji polože popravne kolokvije i predaju program imaju pravo izlaska 
na ispit. 

 
 Studenti koji na pojedinom kolokviju ostvare 60 ili više bodova, na ispitu su 

oslobođeni jednog zadatka i to, 1. zadatka – proračun armiranobetonske ploče 
(1. kolokvij) ili 4. zadatka – proračun ziđa (2. kolokvij). Naravno, oni koji su to 
ostvarili iz oba kolokvija, oslobođeni su oba zadatka. 

 
 Studenti koji su pisali popravni kolokvij, a kojima prosjek ocjena iz 

popravnog kolokvija i odgovarajućeg „pravog“ kolokvija 
iznosi 60 ili više bodova, oslobođeni su tog dijela zadatka na ispitu (kao u 
prethodnoj točki). 

 
 Ispit se sastoji od eliminacijskog dijela, pismenog dijela i usmenog dijela. 

 
 Eliminacijski dio ispita se polaže prije pismenog dijela. Za prolaz student mora 

riješiti 3 od 5 kratkih pitanja. Nakon toga pristupa pismenom dijelu. 
 

 Ocjena (bodovi) pismenog dijela ispita je prosječna ocjena svih zadataka koje 
je student pisao na ispitu. Da bi student položio pismeni dio ispita mora 
ostvariti najmanje 60% bodova. 

 
 Ukupna ocjena (prije usmenog) formira se kao prosjek ocjena od dva 

kolokvija, zadataka sa pismenog i ocjene vježbi. Za pristup usmenom dijelu 
student mora imati najmanje 60% bodova. 

 
 DODATAK za ponavljače iz ak. god. 2020./21.  Lani, kolokvij nije bio uvjet 

za potpis. Oni koji žele zadržati potpis to mogu učiniti bez obzira na kolokvije. 
No, ako su ove godine polagali jedan ili oba kolokvija na njima također moraju 
imati više od 25 %. Ako to ne zadovolje, moraju pristupiti popravnom kolokviju 
kako bi dobili potpis. 

 
 



 


