
Руски језик 1:
Информације

Драгана Василијевић-Валент,
мастер професор руског језика



РУСКИ ЈЕЗИК 1:  ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-ВАЛЕНТ

Комуникација

Информације на сајту: vhs.edu.rs

• Консултације (уторак, среда)
• Друштвене мреже 
• Мејл: dr.vas381@gmail.com



Присуство на настави

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ - ВАЛЕНТ

Настава се одржава уживо. У 
случају одобрења преласка на 
наставу на даљину, настава ће се 
одржавати у редовним терминима 
уз помоћ алата Zoom.

Сви студенти добијају 10 поена 
предвиђених за присуство на 
настави, независно од 
редовности похађања наставе.

Пожељно, али није обавезно



УСЛОВИ ПРОМЕНЕ
Промена другог страног језика могућа је 
до 1. новембра или приликом уписа у 
другу годину. Студентска служба обавља 
промену на захтев студента. Могуће је 
пребацити се на немачки или 
француски језик. 

Промена језика

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-ВАЛЕНТ



Додатни уџбеник Материјали

Материјали за 
припрему за 
колоквијум и
испит објављују се 
недељу дана пре 
провере знања на сајту
или у ФБ групи 
РУСКИ ЈЕЗИК ВХШ.

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-ВАЛЕНТl

Одакле да учим?
Школски уџбеник



ФБ ГРУПА:
РУСКИ ЈЕЗИК ВХШ

Служи искључиво за обавештења везана за предметну наставу. За пријем у групу 
неопходно је одговорити на питања /навести смер и број индекса/. Уколико улазите у 

групу са туђег налога, наведите име и презиме студента

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-ВАЛЕНТ



60 ПОЕНА

КОЛОКВИЈУМИ

2 колоквијума по 30 
поена. Неопходно је 
освојити минимум 12 
поена на сваком.  
Предвиђени термин: 
друга недеља новембра, 
трећа недеља децембра.

30 ПОЕНА

ИСПИТ
Није обавезан уколико 
студент(киња) освоји 51 
поен или више на 
предиспитним 
обавезама.  Потребно је 
одговорити на свако 
питање минимум 40%.

ОЦЕНА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 1
ОЦЕНА СЕ САСТОЈИ ОД ПОЕНА ОСТВАРЕНИХ НА ПРЕДИСПИТНИХ 
ОБАВЕЗАМА (ДО 70) И ПОЕНА НА ИСПИТУ (ДО 30 ПОЕНА).

10 ПОЕНА

ПРИСУСТВО
Добијају сви студенти 
независно од броја 
долазака. 5 поена за 
вежбе, 5 оена за 
предавања.

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-ВАЛЕНТ



Морам ли да радим оба колоквијума?

Студент мора положити оба колоквијума са најмање 
12 поена. Студент који положи само један 

колоквијум, независно од броја освојених поена, 
није испунио предиспитне обавезе.

Честа питања студената

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-БАЛЕНТ

Шта ако не положим колоквијум?

Уколико студент не положи неки од колоквијума 
или изостане са колоквијума из оправданог разлога, 

може полагати у поправном термину на крају 
семестра или у испитном року.

Шта ако не положим усмени?

Студент који је приступио усменом испиту и тај део 
испита није положио не може у датом испитном 
року уписати оцену, независно од броја поена на 

предиспитним обавезама.

Могу ли да добијем додатни термин?

Сви термини се благовремено објављују на сајту и у 
ФБ групи посвећеној предмету. Не постоје 

индивидуални додатни термини за студенте који су 
неку обавезу пропустили јер нису пратили сајт.



Морам ли да пријавим испит ако имам 51?

Пријава испита је обавезна, независно од тога да ли 
студент полаже испит или уписује оцену на основу 
предиспитних обавеза остварених у току године.

Честа питања студената

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-БАЛЕНТ

Да ли могу да радим семинарски?

Предмети Руски језик 1-5 по акредитацији 
предвиђају поене само за присуство, тестове и 

усмени испит. Не можете узети семинарски рад из 
руског језика. 

Шта ако ми фале 2 поена за 6?

Прелазна оцена се може остварити на 
предиспитним обавезама и усменом испиту. Усмени 

испит изгледа исто за све студенте . Нема опције 
одговарања за 2, 5 или 17 поена.

Могу ли да полажем руски убрзано?

Предмети који имају бројеве морају се полагати по 
реду. Не мпжете у истом року полагати Руски језик 1 
и 2, нити можете полагати ове предмете преко реда.. 



Не трају заувек.
Према Закону о високом образовању 
предиспитне обавезе остварене на 
предмету важе до поновног почетка 
извођења наставе из тог предмета 
/Руски језик 1/3/5 до октобра, Руски 
језик 2/4 до фебруара. После тога је 
неопходно поновно слушање предмета.

Предиспитне

РУСКИ ЈЕЗИК 1: ДРАГАНА ВАСИЛИЈЕВИЋ-ВАЛЕНТ



Договор о раду

Предмет је прилагођен настави на даљину.

Дисциплина и поштовање правилника.

Благовремена обавештења и информације.

Скрипта и испитна питања 7 дана пре.

Од студената се очекује да прате сајт и групу.

Обавезно ношење уџбеника и копија по 
договору /на часу, у групи/.


