
КРИТЕРИУМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ БИОМЕХАНИКА 
 
 

Предметот Биомеханика содржи 2 дела: Колоквиум 1 и Колоквиум 2. Конечната оцена ја формираат  
резултатите од постигнувањата во 4 категории и тоа: ВЕЖБИ, ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ, РЕДОВНОСТ и АКТИВНОСТ. 
 

 
ВЕЖБИ  
За првиот и вториот колоквиум се предвидени по 3 вежби. Секоја вежба се вреднува со максимум 10 поени, 
односно за положена вежба со оцена 6 (шест) - 6 поени, за положена вежба со оцена 7 (седум) - 7 поени итн.  

 
ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ  
Теоретскиот дел од првиот и вториот колоквиум се полагаат усно. 

 
РЕДОВНОСТ  
Оваа категорија се вреднува со максимум 10 поени односно во зависност од бројот на присуства на 
предавањата и вежбите.  
На пример, ако студентот од вкупно 12 часа присуствувал на 9, тогаш (9 часа : 12) x 100 = 75,  
(75 x 10 максимум поени) : 100 = 7.5 поени од редовност. 

 
АКТИВНОСТ  
Максималниот број на поени за оваа категорија изнесува 10, кои се одредуваат во зависност од степенот на 
активноста на студентот (прашања, дискусија, домашни задачи, презентација и сл.) за време на предавањата и 
вежбите. 

 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
 Конечната оцена за секој од двата колоквиуми претставува средна вредност од збирот на оцената добиена 

на усниот дел, просечната оцена од вежбите и вкупниот збир на поени од редовност и активност. 
 Доколку студентот во текот на редовната настава не го положи колоквиум 1, има право да го полага 

колокивум 2. Во случај да положи само еден од двата предвидени колоквиуми, на испит го полага само оној 
колоквиум што го нема положено. 

 Конечната оцена по предметот биомеханика претставува просечна оцена од оцената на колоквиум 1 и 
оцената на колоквиум (доколку резултатот е цел број) 2. На пример: колоквиум 1 - оцена  6, а колоквиум 2 - 
оцена 8, конечна оцена по предметот Биомеханика - 7.  Во случај кога резултатот е децимален број, тогаш за 
конечна се смета повисоката оцена. На пример колоквиум 1 - оцена  7, а колоквиум 2 - оцена 8, конечна оцена 
по предметот Биомеханика - 8.  

 Студентот може да преполага вежба за повисока оцена. Доколку добиената оцена е пониска од претходната,  
во вкупното бодување се зема предвид повисоката оцена. 

 Оцената/ите од вежбата/ите се пренесува/ат на секое следно полагање односно студентот не треба повторно 
да ја/ги полага. 

 
 

 
Консултации: понеделник 12-14 час. 
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