ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ И СТУДЕНТЕ
СТУДЕНТИ VI СЕМЕСТРА, обавезно пријавите за полагање у јунском испитном року
предмете: Теорија инжењерског експеримента/Теоријске и експерименталне

основе практичног рада, Инжењерска/Стручна пракса и Практикум
Студенти, ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ВАМ ЈЕ ОД ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
ПРИХВАЋЕНА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ПОЛАГАЊЕ, након што сте спровели поступак
пријаве
Студенти, ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СУ ВАМ ИЗ ПОЛОЖЕНИХ ИСПИТА УНЕСЕНЕ
ОЦЕНЕ У ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (након закључења испитног рока), И ИНДЕКС
(након што сте положили испит)
ПОШТОВАНИ НАСТАВНИЦИ,
Подсећамо Вас да, уколико већ нисте, треба да формирате интервал предиспитних обавеза, за
предмете летњег семестра, у информационом систему. Предиспитне обавезе треба унети у систем до
12.05.2017. године.
Према нашем актуелном годишњем календару,
http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2016/12/kalendar-rada-2016-2017.pdf,
пријава испита за јунски рок (који се одвија од 22.05.-04.06.2017. године) је од 15-17.05.2017. године.
Пријава испита за јулски рок (који се одвија од 12.06.-18.06.2017. године) се одвија 07. и 08.06.2017.
године. Студентима на испиту упишите оцене у индексе, а након завршетка испитног рока резултате што
пре унесите у електронски досије, записнике закључајте, одштампајте и са испитним пријавама предајте
референтима. Записници за јунски испитни рок морају бити закључани најкасније до 06.06.2017.
године (уторак), до 12 часова, а за јулски рок до 23.06.2017. године (петак), до 12 часова.
ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ,
Молимо студенте, који су остварили предиспитне обавезе и пријавили испит, да провере да ли
им је испитна пријава прошла (прихваћена).
Накнадна пријава испита се додатно плаћа па је покушајте избећи пријављујући испите у
редовним терминима. Да би систем регистровао уплаћени новац, потребно је да прође бар 24 сата, а
викендом и више, па се моле студененти, да новац за пријаву уплате 2-3 дана раније, како би им пријава
била прихваћена на време, па да без проблема могу изаћи на испит.
Након закључења испитног рока треба проверити да ли су Вам оцене из положених испита
унесене у индекс и електронски досије. Ако нека оцена грешком није унесена или је погрешно унесена,
треба се хитно јавити предметном наставнику да се грешка одмах исправи на обострано задовољство. У
противном се Школа неће сматрати одговорном за проблеме који могу настати (додатни финансијски
издаци, смањење вероватноће освајања буџета за наредну школску годину, губљење времена на
решавање застарелог проблема, ...).
СТУДЕНТИ VI СЕМЕСТРА, обавезно пријавите за полагање у јунском испитном року
предмете: Теорија инжењерског експеримента/Теоријске и експерименталне основе практичног рада,
Инжењерска/Стручна пракса и Практикум, јер пријава за исте неће бити могућа у јулском испитном
року.
Достављено на:
1. огласну таблу Школе,
2. сајт Школе,
3. имејлове наставног особља (матични и нематични).
У Новом Саду, 09.05.2017. године
Помоћник директора за наставу:
Др Саша Спаић, професор

