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ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
Поштовани студенти,  
 
282. презентација семинарских радова ће се одржати у петак, 13.01.2023. године, с почетком у 
12.00 ч. Презентација ће се одржати онлајн, путем платформе КПУ за еучење. Линк за приступ је: 
https://bbb.kpu.edu.rs/b/inf-4ol-cpx-pa7 
 
Напомене:  
 
1) Препорука администратора КПУ је да се за приступ користи Firefox! 
 
2) Повежите се бар 30 мин раније да би на време решили све техничке проблеме. Решевање 
техничких проблема након заказаног времена за почетак презентације се неће толерисати. 
 
Право изласка на презентацију имају:  

 Све групе студената које су претходно предале сем. рад, и које се за презентацију пријаве до 
22.01.2023. до 19.00 часова, на емаил наставника;  

 Сви студенти који су претходно предали рад, или су завршили израду сем. рада и који до 
22.01.2023.  до 19.00 часова доставе комплетан семинарски рад (електронски облик преко 
wetransfer сервиса).  

 
Емаил наставника: miladin.nesic@kpa.edu.rs 

 
ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕМИНАРСКИХ РАДОВА 

 
Студенти који су радили истраживачке радове, и испунили су услов за излазак на презентацију, а 
којима је то 1. семинарски рад, имају могућност да им се упише претходно понуђена оцена без 
усмене презентације. Претходно понуђена оцена износи 9, или мање од 9 ако је наставник крајњу 
оцену на раду ограничио на оцену испод 9 услед недостака у семинарском раду (обично је претходно 
саопштено на консултацијама). Овај начин окончања семинарског рада је могућ само ако је група у 
целини сагласна око начина окончања семинарског рада. 
 
Усмена презентација појединих семинарских радова одржаће се за оне групе које нису постигле 
консензус око уписа претходно понуђене оцене, и оне групе које сачињавају студенти који очекују да 
би на усменој презентацији могли да добију оцену већу од претходно понуђене оцене 9. У случају 
одржавања усмене презентације, оцењивање се врши у распону од оцена 6 до 10, за сваког студента 
појединачно (теоријски, тада је могуће добити и оцену мању од претходно понуђене). 
 
Усмена презентација се обавезно спроводи за све студенте који су радили превод, као и за 
одабране остале студенте који раде 2. или 3. семинарски рад, према избору наставника.  
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