
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ИЗ ХИРУРГИЈЕ У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2014. ГОДИНЕ 

 
Предавање индекса:      петак                    19. 12. 2014. године у 12 сати на  шалтеру Клинике за Хирургију ( четврти спрат ) 

Полагање теста:        понедељак          22. 12. 2014. године од 13.  до 14.  у сали за предавања на четвртом спрату Клинике за Хирургију 

Практични испит:         уторак               23. 12. 2014. године од 08, 30 према распореду, на одељењима додељених асистената  

Извлачење комисија:   среда                   24. 12. 2014. године. Извлачење комисија од 08, 30 до 08, 45, а распоред полагања усменог испита  

                                                                        биће истакнут на огласној табли у 09. 30 сати 

Усмени део испита се одржава у просторијама деканата Медицинског факултета у Крагујевцу 

 
 Студенти који не могу предати индекс у петак, предају цедуљу са подацима ( име, презиме, број индекса ), у супротном неће моћи да полажу тест 

 Студенти који немају уредно попуњене пријаве, не могу полагати испит. Пријаве се преузимају из студентске службе 05. у месецу ( према статуту ) и након 

тога неће бити дозвољено даље примање 

 Тест се ради 45 минута, има 100 питања. Питања се  вреднују са 1 поен уколико су у целини тачна 

 ако није наведен било који део одговора сматра се да није урађено  

 ако има и нетачних одговора сматра се у целини нетачним  

 није дозвољено исправљање већ одговорених питања - сматра се нетачним 

 мора се обележавати јасно „ хемијском “ оловком. Одговори обележени обичном оловком се рачунају као нетачни 

 Бодовање: тачан одговор                            1 поен 

неодговорен               0 поена 

непотпуно (али не и нетачно)           0 поена 

              ПОЛОЖЕН ТЕСТ ВАЖИ САМО ЈЕДАН РОК 
 У тесту ће бити навођена и питања за попуњавање која су у тесту дата као питања на заокруживање ( у складу са статутом који предвиђа да је обавеза 

наставника да публикује и тачне одговоре, али не и форму у којој ће бити дата та питања на тесту ) 

 Од датих 100 питања 50% је  питања на допуњавање или попуњавање 

 За прелазну оцену је потребан 51 поен ( позитиван ) 

 6              ( 51 - 65 поена ) 

 7               ( 66 - 75 поена ) 

 8              ( 76 - 85 поена ) 

 9              ( 86 - 93 поена ) 

 10              ( 94 - 100 поена) 

 На практичном испиту нема теоријског испитивања, већ се оцењује практичан рад. Студент узима анамнезу од пацијента, прегледа га, поставља радну Дг и 

наводи даље мере и поступке у диференцијалној дијагнози, ради постављања дефинитивне дијагнозе. Затим практично изводи део прегледа (одређивање 

директне/индиректне киле, ректални туше, преглед простате...) или једну од хируршких вештина (нпр. обрада ране). Оцењује се оценом 5 - 10 . Уколико 

буде оцењен оценом 5, не може наставити испит 

   Шеф катедре за Хирургију 

   Проф. др С. Милисављевић 

 


