V. Vrdoljak, Opća kemija (72905/72907)
I. godina, zimski semestar (3+0+2), ECTS: 6
I. godina, ljetni semestar (3+0+2), ECTS: 6
UVJETI ZA POTPIS (odslušan kolegij):
1. Redovito pohađanje nastave u skladu s Pravilnikom o preddiplomskim i diplomskim studijima na
PMF-u (čl. 23).
2. Izlazak na sve kolokvije 1a – 4a. Nadoknada je moguća samo za studente s jednim izostankom.
3. Ostvareno t25% od ukupnog broja bodova na kolokvijima 1a – 4a. Student koji NE ostvari
minimalno 25% (odnosno 100 od 400 bodova) kao prosječan rezultat nakon 4 pojedinačna
kolokvija 1a – 4a tijekom provjere postignutog znanja sa seminara gubi pravo na potpis.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
I. Pisane provjere znanja tijekom semestra
Provjera postignutog znanja sa seminara (rješavanje zadataka): KOLOKVIJI 1a – 4a.
Student koji na jednom od kolokvija 1a – 4a ostvari manje od 50% bodova gubi pravo daljnjem
pristupanju provjeri znanja putem kolokvija 1b – 4b.
Provjera postignutog znanja s predavanja - KOLOKVIJI 1b – 4b.
Student koji na jednom od kolokvija 1b – 4b ostvari manje od 50% bodova gubi pravo daljnjem
pristupanju provjere znanja putem kolokvija 1b – 4b.
x

Student koji postigne više od 60 % kao prosječan rezultat na kolokvijima 1a − 4a i 60% kao
prosječan rezultat na kolokvijima 1b − 4b može biti oslobođen provjere znanja u terminu ispitnog
roka uz uvjet da je na svim kolokvijima 1a − 4a i 1b − 4b ostvario najmanje 50 % bodova.

x

Student koji postigne više od 60% kao prosječan rezultat nakon pojedinačnih kolokvija 1a – 4a
pristupa usmenoj provjeri znanja u terminu ispitnog roka u lipnju.

x

Student koji ne ostvari 60% kao prosječan rezultat nakon pojedinačnih kolokvija 1a – 4a pristupa
ispitu u terminu ispitnih rokova.

II. Provjera znanja u terminu ispitnih rokova
Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji su ostvarili uvjete za potpis.
1. dio ispita - Pisana provjera − rješavanje računskih zadataka iz kemije. Student mora položiti 1. dio
ispita (60% bodova) da bi pristupio 2. dijelu ispita.
2. dio ispita - Usmena ili pisana provjera.
Konačna ocjena temelji se na uspjehu iz pisanog i usmenog dijela ispita.
Ispitni rokovi oglašeni su na stranici http://www.pmf.unizg.hr/chem/ispitni_rokovi
Sve obveze predmeta su ispunjene:
- ako je student ostvario uvjete za potpis i
- ako su položeni svi kolokviji s uspjehom t 60 % ili je položen ispit iz predmeta Opća kemija
(72905 / 72907).

