Испитни рокови

Испитни рокови предвиђени Наставним календаром за студете уписане на
акредитоване студијске програме су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски,
септембарски и октобарски испитни рок.
За полагање испита je потребно:
- уписана текућа школска година (регулисан статус);
- испуњене предиспитне обавезе на предмету;
- измирене финансијске обавезе према Школи и
- пријављен испит у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе и пријаву
испита. Упутство можете погледати овде, а видео туторијал овде.

Пријава испита за јунски испитни рок вршиће се 31.05, 01.06. и 02.06.2022.
године.
Јунски испитни рок почиње 06.06. и трајаће до 17.06.2022. године.
Пријава испита се може извршити:
- у року (у терминима за пријаву испита предвиђеним Наставним календаром), и
- после рока (у канцеларији студентске службе, најкасније 24 часа пре

планираног термина за испит).
Пријава испита у року: Студент треба да приступи налогу е-студент и да путемналога
изврши пријаву (не шаље мејл за пријаву испита и не преузима Збирну испитну
пријаву у студентској служби, за пријаву у року).
Испит плаћа студент који пријављује испит више од једног пута (за самофинансирајуће
студенте), односно више од два пута (за студенте у буџетском статусу);
Студенти који плаћају накнаду за пријаву испита морају да имају уплаћена средства
на рачуну како би могли да пријаве испит. Приликом вршења уплате потребна су ДВА
РАДНА ДАНА да уплата буде видљива на стању, да би могао да се пријави испит.
Такође, треба водити рачуна о томе да платни промет Републике Србије викендом не
ради.
Сваки студент има јединствен позив на број који важи само за њега (На свом налогу
сваки студент може видети пример уплатнице свој јединствени позив на
број).

Само уплате извршене са адекватним позивом на број ће бити видљиве на стању.
Пријављивање испита у року врши се пријавом путем студентског сервиса и студент
ће одмах моћи да види испите које може да пријави и Пријављене испите.
Уколико студент није испунио услов за пријаву испита или недостаје уплата или
школарина, систем ће одмах обавестити о томе.

Пријава испита после рока: Студент може да пријави испит после утврђеног
термина за пријаву испита и то најкасније 24 часа пре планираног термина за
одржавање испита Наставним календаром (изузимајући суботу и недељу) у
канцеларији Студентске службе по увећаној цени (1300 динара по испиту). Такође,
мора вршити уплату путем студентског сервиса и водити рачуна да на време има
уплаћена средства и да је уплата извршена на адекватан позив на број.
Пример: Ако је планиран термин испита у 9 часова студент пријављује испит

најкасније претходног дана пре 9 часова у канцеларији Студентске службе. Ако је
испит у понедељак у 9 часова, студент пријављује испит најкасније у петак до 14
часова и уплата мора бити видљива на стању.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а
најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.
ПОНИШТАВАЊЕ ИСПИТА:
Студент који је незадовољан добијеном позитивном оценом на испиту има право да
оцену поништи у школској години у којој је испит полагао (највише два пута за исти
предмет у току школске године).
За поништавање испита је потребно:
- написати молбу (у којој се наводи испит који студент жели да поништи, оцена, и
испитни рок у коме је испит положен) и предати молбу у канцеларији студентске
службе (у термину пријаве испита у року).
- извршити уплату у складу са ценовником (део Остале услуге/Поништавање
положених испита)
- уплатити пријаву испита (уколико испит треба да се плати, с обзиром на број пријава)
- попунити Збирну испитну пријаву (која се преузима у канцеларији студентске службе)
ВАЖНА НАПОМЕНА:

Да би студент који плаћа школарину могао да пријави испит, потребно је да до датума
пријаве испита буде измирена рата школарине која је доспела по Изјави о начину
плаћања. При уплати школарине такође користити јединствен позив на број и водити
рачуна да су потребна два радна дана да уплата буде видљива на стању.

Уколико се уплата за пријаву испита и уплата школарине врши у складу са
Упутством на позив на број, који је јединствен за сваког студента, није
потребно да студенти достављају уплатнице Студентској служби.

