
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ  

БЕОГРАД 

 

У складу са одредбама  Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ бр.88/17, 27/18- др.закон, 

73/18 и 67/19) и Статута Академије уметности, Наставно-уметничко веће Академије на седници 

одржаној 30. 1. 2020. године доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРОВЕРИ ЗНАЊА И ОЦЕЊИВАЊУ СТУДЕНАТА НА ИСПИТУ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се начин и поступак провере знања студената на испиту, начин 

утврђивања оцене, заштита права студената, као и друга питања у вези са провером знања и 

оцењивањем на испитима. 

Члан 2. 

Знање студената проверава се и оцењује током наставе, а коначна оцена се утврђује на испиту. 

Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може да оствари  највише 100  

бодова. 

У структури укупног броја бодова најмање 30, а највише 70 поена студент стиче испуњавањем 

наставних и предиспитних обавеза. Сразмера поена утврђује се студијским програмом. 

Документацију о предиспитним обавезама студената наставник је обавезан да чува до почетка 

наредне школске године, односно до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. 

 

Члан 3. 

Студент приступа полагању испита након завршетка наставе тог предмета и извршења других 

предиспитних обавеза. 

Члан 4. 

Испити се одржавају у просторијама Академије  или у другом одговарајућем простору. Испит се 

полаже код наставника који је одређен планом наставе или код  наставника коме је одлуком декана 

поверено одржавање испита из одређеног предмета, у случају да је предметни наставник  из 

оправданих  разлога  спречен да одржи испит.  

Декан може својом одлуком поверити одржавање испита само наставнику који је изабран за ужу 

област којој припада тај предмет. У поступку прегледања испита наставнику могу помагати и 

сарадници. 

Члан 5. 

Број испитних рокова је пет. Испитни рокови се зову: јануарски, априлски, јунски, септембарски и 

октобарски. Термине одржавања испитних рокова утврђује Наставно-уметничко веће пре почетка 

школске године усвајањем академског календара наставе. 

 

Члан 6. 

На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе утврђене 

планом извођења наставе.  Испити су јавни и могу бити практични и теоријски, а полажу се у 

складу са студијским програмом. У оправданим случајевима испити се могу одржавати и путем 

видеоконференције. 

Студент пријављује полагање испита електронским путем. Студент је дужан да пријављује 

полагање испита у терминима предвиђеним за пријављивање испита који су дефинисани 

академским календаром за текућу школску годину. 

Члан 7. 

Право пријављављивања и полагања испита студент може остварити у свим испитним роковима  

 



наведеним у чл. 5 овог  Правилника. 

После три неуспела полагања истог испита, студент може тражити да у наредном испитном року  

испит полаже пред комисијом. 

Члан 8. 

Испити су јавни. Наставници достављају резултате испита студентској служби, најкасније у року 

од  седам радних дана од дана одржавања испита.  

Члан 9. 

Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан), и то: 

� оцену 6 (шест) добија студент који је остварио најмање 51 поен укупно на предиспитним 

обавезама и испиту; 

� оцену 7 (седам) добија студент који је остварио најмање 61 поен укупно на предиспитним 

обавезама и испиту; 

� оцену 8 (осам) добија студент који је остварио најмање 71 поен укупно на предиспитним 

обавезама и испиту; 

� оцену 9 (девет) добија студент који је остварио најмање 81 поен укупно на предиспитним 

обавезама и испиту; 

� оцену 10 (десет) добија студент који је остварио најмање 91 поен укупно на предиспитним 

обавезама и испиту. 

Студент не може добити оцену из става 1. овог члана (прелазну оцену) уколико није приступио 

испиту. 

Наставник ће студента оценити оценом 5 (није положио) који је остварио мање од 51 поена укупно 

на предиспитним обавезама и испиту, као и студента који због недоличног понашања, ометања 

других студената или због коришћења недопуштених средстава на испиту, буде удаљен са испита. 

 

Члан 10. 

Студент који није задовољан прелазном оценом добијеном на испиту има право да поднесе захтев 

за поништавање оцене и поновно полагање испита. Студент подноси захтев за поништавање 

испити продекану за наставу у року од три  радна дана од дана саопштења оцене.  

Студент који је поништио испит поново полаже тај  испит  у једном од наредних испитних рокова 

те школске године. Студент који је поништио испит задржава поене стечене на предиспитниом 

обавезама Оцена на поновљеном испиту је коначна.  

Члан 11. 

Студент има право приговора на оцену добијену на испиту ако сматра да испит није обављен у 

складу са законом и овим Правилником. Приговор студент подноси декану у року од 36 часова од 

добијања оцене. Декан разматра приговор студента и доноси одговарајућу одлуку у року од 24 часа 

од пријема приговора. Уколико декан усвоји приговор, студент поново полаже испит најкасније у 

року од три дана од дана пријема одлуке декана. 

Члан 12. 

Измена и допуне правилника врше се на начин и по поступку као за његово доношење. 

 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен на интернет страни Академије. 

                                          

 

 

 

             Председник Наставно-уметничког већа 

 

проф. Драгољуб Елчић 

 


