
ОПШТА ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА НАСТАВОМ 
 
 
Похађање и надокнада наставе 

 
Студент је у обавези да похађа све облике наставе. 

Студент који изостане са наставе највише две наставне јединице има право да добије потпис за оверу 

семестра без надокнаде пропуштене наставе. 

 

Студент који сматра да је оправдано одуствовао са наставе до пет недеља у току семестра, 

обавезан је да поднесе молбу са доказима о оправданости одсуства. Валидан доказ о одсуству због 

болести је лекарско уверење из Студентске поликлинике, без обзира на лекарско  уверење изабраног 

лекара или одговарајућег лекара специјалисте. 

Студент који неоправдано изостане са наставе (предавања/вежбе) не добија поене за активност у 

настави у тој недељи. 

Изостанак са наставе на дан свог верског празника сматра се оправданим изостанком. 
 
Молбу за надокнаду пропуштене наставе студент мора поднети Факултету у року од 7 дана од дана 

последњег изостанка са наставе; 

 

Студент који оправдано одсуствује са наставе дужан је да надокнади пропуштену наставу у првој 

наредној недељи од доношења одлуке Већа семестра; 

 

Неоправдано пропуштену наставу студенти надокнађују на крају семестра*. 

 

*Настава је неоправдано пропуштена када студент нема оправдање, односно када нема одлуку Већа семестра да може да 

надокнади пропуштену наставу. У том случају нема право да стекне поене за активност у настави. Надокнађује се на крају 

семестра јер студенти имају право на два изостанка без надокнаде.  

Надокнада пропуштене наставе у првој наредној недељи од доношења одлуке Већа семестра односи се на активност у настави. 

Модулски тестови се надокнађују на крају семестра, у првом испитном року, с`тим да студент може да добије и оцену већу од 8, 

јер је из оправданих разлога изгубио модул. 

Студент који неоправдано одсуствује са наставе дуже од две, а највише до пет недеља у току 

семестра, има право да, уз финансијску надокнаду утврђену општим актом Факултета, надокнади 

пропуштену наставу ради овере семестра, али без права да оствари поене. 

Изостанак са наставе дужи од пет недеља подразумева поновно уписивање тог предмета. 

Студент који на крају семестра није остварио потребан број поена на основу активности или 

завршног теста модула, полаже поправни испит који се бодује на следећи начин: 

1. Бодовање активности у настави: Студенту који није остварио потребан број поена за активност у 

настави (више од 50%), бришу се сви поени које је остварио током регуларне наставе. Да би стекао 

поене за активност, студент пред комисијом усмено одговара на два питања из сваке недеље наставе 

тог модула. На овај начин студент може да оствари минимално потребан број поена за активност. 

2. Бодовање тестова: Студент који није положио завршни тест модула, полаже поправни тест 

најраније у првом наредном испитном року. На овај начин студент може да оствари минималан број 

поена потребан за полагање теста. 

3. Коначна оцена студента који је полагао поправни испит не може бити већа од 8 (осам), без 

обзира на укупан остварени број поена. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Полагање испита 

 

Студент полаже испите у испитним роковима. На испит излази студент који је пријавио испит у 
студентској служби, у за то предвиђеном времену. 

 

Изузеци од овог правила. 

Предклинички предмети. Студент ИАСМ, ИАСС и ИАСФ може у току слушања наставе да 
положи све модуле (активност у настави и модулски тестови) и тиме је положио испит без 
обзира да ли има услов да му се у том тренутку упише оцена. Када стекне услов, студент ће 
пријавити испит и уписаће му се раније стечена оцена. Ако студент током слушања наставе не 
положи све модуле, може да их полаже у наредним испитним роковима, само уз пријаву испита. 

 

Клинички предмети. Студент ИАСМ, ИАСС и ИАСФ може у току слушања наставе да положи 
све модуле (активност у настави и модулски тестови) и, ако положи све модуле, у првом 
испитном року (јануарски/јунски, зависно од семестра у ком се предмет слуша) да полаже 
завршни усмени испит и тиме је положио испит без обзира да ли има услов да му се у том 
тренутку упише оцена. Када стекне услов, студент ће пријавити испит и уписаће му се раније 
стечена оцена. Ако студент током слушања наставе не положи све модуле може да их полаже у 
наредним испитним роковима, само уз пријаву испита. 

 

 

Уписивање оцене 

 

Оцена се уписује у индекс на дан испита. Студент је дужан да лично присуствује упису оцене. 

 

 

Поновно слушање предмета 

 

Студент који не положи испит до поновног слушања предмета у наредној школској години губи 

стечене поене што значи да је у обавези да поново похађа све облике наставе на том предмету*. 

 

* Ако се настава на том предмету преклапа са наставом на предметима на години студија на којој је студент, 

обавезно је присуство вежбама јер тако студент стиче поене за активност у настави. Ако не може да присуствује ни 

вежбама, катедра је дужна да обезбеди термин у коме ће студент моћи да полаже активност у настави (комисијски). 

Студент излази на модулске тестове у терминима када и остали студенти који слушају наставу на том предмету 

(дефинисано у информатору предмета). 

 

 

 

 






