ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ И СТУДЕНТЕ
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,
Према нашем актуелном годишњем календару,

http://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2018/10/kalendar-2018-2019-moj.pdf,
пријава испита за септембарски рок (који се одвија од 04-10.09.2019. године) је 02. и 03.09.2019.
године. Студентима на испиту упишите оцене у индексе, а након завршетка испитног рока
резултате што пре унесите у информациони систем, записнике закључајте, одштампајте и са
испитним пријавама предајте референтима ради архивирања. Записници за септембарски
испитни рок морају бити закључани најкасније до 12.09.2019. године (четвртак), до 9
часова.
ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ,
Студенти су обавезни да 12.09.2019. године (четвртак), непосредно после 9 часова,
провере свој електронски досије и евентуалне грешке пријаве надлежном референту
студентске службе до 9 часова 13.09.2019. године (петак).
Улазни подаци за генерисање ранг листе за упис на буџет II и III године студија се
аутоматски, на задату команду, повлаче из електронских досије студената, па се моле студенти
да провере да ли су им испити које су положили у току ове школске године унесени у систем.
Обавештења аналогне садржине су упућивана студентима и професорима уочи сваког испитног
рока школске 2018/2019. школске године (04.01.2019. године, за јануарски испитни рок;
07.03.2019. године, за мартовски испитни рок; 25.04.2019. године, обједињено за мајски и
јунски испитни рок; 02.09.2019. године за септембарски испитни рок). Закључаност записника
је проверавана увидом у информациони систем Школе након сваког испитног рока. Ако неко
до сада, из било ког разлога, није проверио свој електронски досије, ово је последња
шанса да се хитно реагује. 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, ...).
Достављено на:
1. огласну таблу Школе,
2. сајт Школе,
3. имејлове наставног особља (матични и нематични).
У Новом Саду, 02.09.2019. године
Помоћник директора за наставу:
Др Саша Спаић, професор

