За уметничке предмете Факултет може да
утврди један испитни рок, у складу са школским
календаром.
Октобарски испитни рок, као накнадни
рок за студенте којима је
преостао један
неположени
испит из студијског програма
уписане године, организује се,по правилу, до
почетка наредне школске године.

Спискови пријављених студената са
датумом, временом и местом полагања испита
објављују се на огласној табли Факултета најмање
три дана пре термина одржавања испита.
Промена термина полагања испита

Члан 7.
Календар редовних испитних рокова са
терминима пријављивања испита у текућој
школској години објављује се на почетку школске
године на огласној табли и сајту Факултета.

Члан 11.
Промена термина полагања испита
дозвољена је само због оправданих разлога
изазваних непредвиђеним околностима (виша
сила, болест наставника, и сл.).
О промени термина полагања испита
Служба за студентска питања благовремено
обавештава студенте објављивањем обавештења
на огласној табли и сајту Факултета

Место и време обављања испита

Приступање испиту и одустајање од испита

Члан 8.
Испит се обавља на Факултету у времену
од 8 до 21 часа у просторији која је наведена у
списку пријављених студената из става 2. члана
10.овог правилника.
Уколико се испит не обави у времену
става 1. овог члана, наставља се првог наредног
радног дана

Члан 12 .
Студент може приступити полагању
испита ако испуњава услове из члана 4. овог
правилника , ако је испит уредно пријавио и ако
има документ за идентификацију-индекс.

Календар редовних испитних рокова

Пријава испита
Члан 9.
Студент пријављује испит на прописаном
обрасцу у роковима које утврђује Факултет.
Пријављивање испита траје најмање пет
радних дана и завршава се најкасније пет радних
дана пре почетка испитног рока.
Испитна пријава важи за један предмет и
један испитни рок.
Студент предаје испитну пријаву Служби
за студентска питања Факултета у роковима
одређеим за пријаву испита.
Наставник или сарадник не може од
студента примати испитну пријаву.
Испитни распоред
Члан 10.
Распоред полагања испита за сваки
испитни рок објављује се на огласној табли и
сајту Факултета најмање пет (5) дана пре почетка
испитног рока.

Члан 13.
Сматра се да је студент полагао испит
уколико је испиту приступио.
Ако студент не приступи испиту на дан и
сат када је одређено, а претходно му није одређен
други дан и сат у истом испитном року, сматра се
да је од испита одустао. Исти испит студент може
полагати у наредном испитном року.
У случају из става 2.овог члана наставник
на прописаном обрасцу записника о полагању
испита поред имена студента уноси „ одустао“.
Ако студент одустане од
започетог
испита , испит није положио.
Испит је започет изласком на испит или
део испита ( пимени).
Број испита у једном дану
Члан 14.
У једном дану студент може да полаже
само један испит.
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Полагање истог испита у току
исте школске годиине
Члан 15.
Уколико студент не положи испит при првом
изласку, има право да тај испит полаже још два
пута у току исте школске године.
Остварени поени на предиспитним обавезама
студенту се признају при сваком изласку на испит
током школске године.
Изузетно, студент коме је преостао један
неположени испит из студијског програма
уписане године има право да тај испит полаже у
октобарском испитном року из члана 6.став 5.
овог правилника.

Члан 19.
Сарадник Факултета помаже наставнику у
обављању испита
у припреми података о
предиспитним
обавезама,
организацији
и
администрацији испита.
Јавност испита
Члан 20.
Испит је јаван.
Испитивач се стара о обезбеђењу јавности
испита
Јавност је обезбеђена ако испиту
присуствује, поред испитивача и студента који
испит полаже, најмање још једно лице.

Испитни задаци

Усмени испит

Члан 16.
Задаци и питања на испиту морају бити из
градива које је обрађено у току наставне године у
складу са програмом наставног предмета из кога
студент полаже испит.

Члан 21.
Студент полаже усмени испит усменим
одговором на питања из области утврђених
програмом предмета.
Усмени испит, по правилу, траје до 30
минута по студенту.
На усменом испиту студент има право на
припрему одговора најмање 10 минута за сва
питања.

Начин полагања испита
Члан 17.
Испит је јединствен и полаже се у складу са
студијским програмом наставног предмета,а може
бити усмени, писмени, односно практични или се
обавља у два дела писмено и усмено.
Студент
који не положи писмени део
испита не може полагати усмени део испита.
Испитивачи
Члан 18.
Студент полаже испит пред предметним
наставником.
После два неуспела полагања истог
испита, студент има право да на лични захтев
полаже испит пред испитном комисијом од три
члана.
Захтев за полагање испита пред комисијом
студент подноси декану Факултета најмање пет
дана пре термина за одржавање испита.

Писмени испит
Члан 22.
Писмени испит се полаже у виду теста
знања, задатака за самостални рад, есејских
питања, у складу са карактером и програмом
наставног предмета.
Предметни наставник и дежурна лица
дужна су да буду у просторији у којој се одржава
писмени испит.
Писмени испит траје до три школска часа
ефективно.
Члан 23.
Распоред дежурства на испиту одређује
продекан за наставу водећи при том рачуна о
равномерном
ангажовању
наставника
и
сарадника.
Уколико је дежурни наставник, односно
сарадник спречен да присуствује испиту, дужан је
да о томе обавести предметног наставника и
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продекана за наставу најкасније један дан пре
почетка одржавања испита.

сарадници су дужни да им пруже потребна
бјашњења.

Члан 24 .
У време полагања испита студент код себе
може имати само прибор за писање, дозвољену
литературу и помоћна средства која су изричито
допуштена упутством предметног наставника.
За време трајања испита није дозвољено:
- коришћење мобилних телефона и других
средстава комуникације којима може да се
обезбеди туђа помоћ,
- излазак из просторије и враћање у
просторију где се испит одржава, устајање са
места и кретање по просторији,
- било какав вид комуникације међу
студентима,.
- било које друге активности понашање које
ремете ток испита.

Оцена

Члан 25.
Уколико се студент не придржава
одредаба члана 24.овог правилника удаљује се са
испита и подлеже дисциплинској одговорности у
складу са одредбама Правилника о дисциплинској
одговорности
студената
Универзитета
у
Крагујевцу.
Члан 26.
За време испита студент може потражити
додатна објашњења ради разјашњења нејасноћа у
формулацији задатка само од предметног
наставника или асистента кога овласти предметни
наставник.
Члан 27.
Приликом напуштања просторије у којој
испит полаже студент је дужан да наставнику
преда испитни задатак.

Члан 29.
Успех студента на испиту изражава се
оценом од 5 ( није положио) до 10 (одличан).
Коначна оцена на испиту заснована је на
укупном броју поена које је студент стекао
испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем
испита
према квалитету стечених знања и
вештина.
Коначна оцена садржи максимално 100
поена и утврђује се према следећој скали:
до 54 поена - оцена 5 ( није положио)
од 55 до 64 поена –оцена 6 ( довољан)
од 65 до 74 поена –оцена 7 (добар)
од 75 до 84 поена –оцена 8 (врло добар)
од 85 до 94 поена –оцена 9 (одличан)
од 95 до 100 поена- оцена 10 ( одличанизузетан).
Члан 30.
Оцена се уписује у индекс, испитну
пријаву и записник о полагању испита .
Оцена 5 ( пет) се не уписује у индекс.
Записник о полагању испита
Члан 31.
Записник о полагању испита је службена
евиденција која се чува и чини доступном трећим
лицима у складу са законом.
Предметни наставник је дужан да уредно
попуњен и потписан записник о полагању испита
са испитним пријавама преда Служби за
студентска питања најкасније у року од три дана
по обављеном испиту.
Приговор на оцену

Резултати испита
Члан 28.
Резултати
полагања
писменог
или
писменог дела испита објављују се на огласној
табли и сајту Факултета најкасније осам дана по
обављеном испиту.
Студент има право да добије на увид свој
оцењен рад у року од три дана од дана
објављивања резултата испита, а наставници и

Члан 32.
Студент има право да декану Факултета
поднесе приговор на добијену оцену ако сматра
да испит није обављен у складу са
Законом,Статутом
Универзитета,Статутом
Факултета и овим правилником у року од 36
часова од добијене оцене.
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