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Студентски портал
Е-ИНДЕКС
Број испитних рокова одређен је Статутом Факултета. За сваки испитни рок се дефинишу дани који су
предвиђени за пријаву испита и дани у којима се одвијају испити. Дани пријаве испита и одржавања испитних
рокова одређују се на почетку сваке школске године и јавно су доступни на сајту Факултета (термини пријаве
и рокова). Висина накнаде за пријаву испита се налази у Ценовнику Факултета (ценовник).

Начин пријављивања и висина накнада за полагање
▪
▪

▪

Пријављивање полагања испита у свим испитним роковима се врши преко Студентског портала, У
ТЕРМИНИМА ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА. Накнада за пријаву испита дефинисана је ценовником.
Након истека рока за пријаву испита, студенти могу извршити ПРИЈАВУ ИСПИТА СА ЗАКАШЊЕЊЕМ,
такође електронским путем, с том разликом што се полагање испита плаћа по посебној тарифи. За
пријаву испита потребно је да на свом налогу на студентском порталу имају адекватну суму новца, а
износ се утврђује тако што се редовна цена испита увећава за цену накнаде за закаснелу пријаву испита.
Висина накнаде за закаснелу пријаву испита дефинисана је ценовником Факултета.
Студенту ће бити дозвољена пријава испита са закашњењем и излазак на испит уколико је пријавио
најкасније трећег дана пре дана одржавања испита.

Ограничења
▪

Студент се може пријавити полагање испита само из предмета који се налазе у
списку уписаних предмета студента.
Студенту су на Порталу за пријаву доступни само испити из предмета које није положио, а који су од
стране службеника Студентске службе обележени као предмети које је студент треба да полаже.
Уписани предмети = обавезни + изборни

▪

Студент може пријавити испит само уколико на свом виртуелном рачуну има
довољно средстава.
Све уплате су видљиве на виртуелном рачуну најкасније другог дана од дана кад су обављене. Детаљније
у Упутству за уплату.

▪

Студент НЕЋЕ МОЋИ ДА ПРИЈАВИ ИСПИТ уколико нису измирене све приспеле
рате школарине.
Рата за школарину се одбија од средстава на виртуелном рачуну. Уколико приспела рата није измирена,
студент неће моћи да пријави испит уколико уз уплату по основу испита не оствари и уплату по основу
школарине.
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