
На основу чл. 205. Статута Филозофског факултета у Новом Саду, Савет Факултета на 
седници одржаној дана 1.4.2003. године доноси

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА

Члан 1.

У току редовне наставе и након обављене наставе наставници и сарадници Факултета 
имају право и дужност да обављају проверу знања студената. Начин провере знања 
може бити колоквијум, усмени испит, писмени испит и комбинација оваквих провера 
знања (колоквијум, писмени део, усмени део испита), у складу с планом студија.
Студент је обавезан да полаже испит по деловима према редоследу утврђеном 
наставним планом.
Правилник о полагању испита на Филозофском факултету у Новом Саду (у даљем 
тексту: Правилник) регулише облике, начин, поступак, време и друга питања из области 
провере знања студената путем испита.

Члан 2.

После одслушаних предавања, обављених вежби, положених колоквијума и приложених 
семинарских радова уколико су предвиђени планом и програмом студија, ако је оверио 
одговарајући семестар, ако је његова пријава приложена уз записник о полагању испита 
и ако има студентску књижицу (индекс), студент може да приступи полагању испита.

Члан 3.

Усмени испит или усмени део испита полаже се усмено.
Трајање усменог испита или усменог дела испита ограничава се на 60 минута по 
кандидату.

Члан 4.

За писмене испите, укључујући и оне који се полажу путем теста, време трајања испита 
ограничава се на 3 сата, а за писмени део дипломског испита, уколико је он предвиђен 
наставним планом, на 4 сата.
За испите и колоквијуме који се полажу само писмено, број питања, начин бодовања и 
оцењивања теста и списак помоћних средстава објављују се унапред, а најкасније 
приликом заказивања испита на огласној табли.

Члан 5.

Ако се испит састоји из колоквијума, писменог и усменог дела, студент који не положи 
колоквијум и писмени део испита не може полагати усмени део испита.
Ако студент положи писмени део испита, оцена се евидентира у испитној књизи, а у 
испитној пријави евидентира се само положен испит.

Члан 6.



Резултати писменог дела испита објављују се најкасније пет дана од дана одржавања 
испита. Положени писмени део испита признаје се студенту и за наредни редовни 
испитни рок.
Писмени радови са писменог дела испита или са писменог испита, као и тестови 
попуњени на испиту, после оцењивања и објављивања резултата морају да буду у 
целости дати на увид студенту који је испит полагао, без обзира да ли је пао или 
положио, а наставници и сарадници притом су дужни да пруже и потребна објашњења.
Наставник је дужан да достави резултате испита (записник са полагања испита и 
испитне пријаве) надлежној служби Факултета у року од 5 (пет) дана од дана обављеног 
испита.

Члан 7.

Дипломски испит се обавља у складу са наставним планом и програмом.
Студент може приступити полагању дипломског испита након положених свих испита и 
других пред дипломских обавеза.
Ако дипломски испит садржи израду дипломског рада, тема рада даје се студенту након 
свих положених испита из III године студија.
Дипломски испит се полаже пред комисијом од три члана, од којих су најмање два у 
звању наставника.

Члан 8.

Време полагања испита по групама, са именима студената који су испит пријавили и 
именима испитивача, одређује Катедра у договору са студентском службом и објављује 
на огласној табли најмање 5 дана пре полагања испита.
Место полагања испита одређује се на дан испита.
Испити се морају одржати унапред одређеног дана. Испит мора да почне у заказано 
време.
Испит се изузетно може одложити само из оправданих разлога, само у договору 
наставника и студента и то најкасније до последњег дана испитног рока. За одложени 
испит важе све одредбе овог Правилника, укључујући и одредбе о обавезној јавности 
испита.
Испити се одржавају искључиво у за то одређеним просторијама факултета.

Члан 9.

Испит се полаже јавно. Јавност испита који се полаже пред једним наставником 
обезбеђује се присуством студената.
Када није могућно обезбедити присуство више студената, неопходно је да испиту 
присуствује још један наставник или сарадник са катедре. Када није могућно 
обезбедити присуство ни студената ни наставника, испит се одлаже док се не обезбеде 
услови из става 2. овог члана.

Члан 10.

У једном дану студент може да полаже само један испит или колоквијум.



Уколико по распореду треба да полаже два испита у истом дану, односно два 
колоквијума студент има право да један од испита, односно колоквијума одложи у 
договору са предметним наставником или са шефом Одсека.

Члан 11.

Ако студент не дође у време заказано за испит, сматра се да је одустао од полагања 
испита.
Испит је започет саопштавањем испитног питања или после задате теме.
Ако студент у току трајања испита сам прекине полагање испита, сматра се да није 
положио испит.
На испиту студент може користити помоћна средства која одреди Одсек или Катедра.
Студент који се на испиту недозвољено користи уџбеницима, текстовима, белешкама, 
туђим радом и саветима, удаљује се са испита и даје му се недовољна оцена.

Члан 12.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет). Најнижа 
прелазна оцена је 6 (шест).
При утврђивању оцене на испиту узима се у обзир и резултат студента постигнут на 
вежбама, колоквијумима, семинарима, у научно-истраживачком раду и другим облицима 
наставе.
Оцену даје наставник, односно испитна комисија.
Позитивна оцена уписује се у индекс, испитну пријаву, записник о полагању испита и 
књигу испита. Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс и у матичну књигу студената.
Наставник оцењује студента и уписује завршну оцену непосредно по обављеном испиту, 
у присуству студента који је испит полагао и студената који су испиту присуствовали. 
Наставник је дужан да јавно саопшти резултате испита.

Члан 13.

Студент незадовољан добијеном позитивном оценом има право да поништи оцену и 
поново полаже испит у истом испитном року.
Студент је дужан да поднесе писмени захтев за поништење испита Декану Факултета у 
року од 24 сата од дана полагања испита.
Решење о поништавању позитивне оцене доноси Декан у року од 48 сати.

Члан 14.

После три неуспешна полагања истог испита, студент испит полаже уз накнаду 
трошкова.
Студент може да тражи да полаже испит из става 1. овог члана пред комисијом коју 
именује декан, у складу са Статутом факултета.
И предметни наставник који треба да испита студента после 3 или више неуспешних 
полагања може да тражи да се испит из става 1. овог члана обави пред комисијом, коју 
у том случају формира шеф катедре. Наставник који је дотле испитивао студента може 
да буде члан комисије.

Члан 15.



Све Катедре (предмети) воде посебну књигу провере знања (испитну књигу) у коју се 
уписују: подаци о студенту (име и презиме, број индекса), име и презиме испитивача и 
чланова испитне комисије, датум полагања испита, начин провере знања, питања на 
која је студент одговарао, завршна оцена и потпис испитивача и чланове испитне 
комисије.
Наставник може да тражи да буде изузет са одређеног испита. Молба са образложењем 
упућује се шефу катедре, који доноси решење.

Члан 16.

Наставници и сарадници су дужни да се стриктно придржавају Правилника. 
Непридржавање поступка који је дат у Правилнику даје студенту право жалбе, коју 
подноси декану у року од 48 сати по полагању испита.
Декан или лице које он овласти испитује наводе из жалбе и доноси одлуку у складу са 
одредбама Закона, Статута и овог Правилника у договору са шефом Одсека и 
предметним наставником у року од 48 сати по подношењу жалбе.

Члан 17.

Студенти су дужни да се стриктно придржавају Правилника, као и општих одредби 
Статута и Закона о универзитету које се тичу поступака и понашања у току наставе и 
провере знања.
У случају очигледног кршења неке од ових одредби, а посебно у случају покушаја 
полагања испита за другу особу, у случају коришћења недозвољених помоћних 
средстава у току испита (недозвољених подсетника, недозвољених средстава 
комуникације, преписивања од другога и сл.) или у случају ометања нормалног тока 
испита, нарочито када је то на штету других студената, наставник има право и дужан је 
да студента, по правилу - после једне опомене, удаљи са испита.
Студент који сматра да је оштећен оваквом одлуком, има право жалбе декану у року од 
3 дана од полагања испита. Декан доноси решење у року од 5 дана, поштујући 
одговарајуће одредбе Закона и Статута.

Члан 18.

Наставници и сарадници, као и катедре, дужни су да перманентно прате и свестрано 
анализирају укупне резултате испита на одговарајућем предмету, као и резултате који 
се постижу на испитима код сваког појединог испитивача, и да редовно предлажу и 
предузимају одговарајуће мере за побољшање и унапређење система провере знања 
студената.
Студенти имају право и дужност да својим предлозима учествују у овом процесу и да 
дају свој допринос преко својих представника у Већима факултета или у директној 
комуникацији са катедрама.

Члан 19.

Правилник о полагању испита на Филозофском факултету доноси Савет факултета, на 
предлог Наставно-научног већа Факултета.



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Факултета.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
ФАКУЛТЕТА
Проф. др Миленко Перовић, с.р.

Нови Сад, 2003.


