
ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА/КОЛОКВИЈУМА  
НА ИНСТИТУТУ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ 

 

 
1. Студент је обавезан да приликом полагања испита/колоквијума има код себе индекс или 

личну карту и покаже их уколико то дежурни наставник/сарадник захтевају. 

2. По уласку у просторију за полагање кандидат је дужан да одложи све предмете, који нису 
неопходни за полагање испита, на за то предвиђено место које одреди дежурни 
наставник/сарадник у сали.  

3. Држање материјала мимо дозвољених сматраће се повредом дужности студента и 
повлачи дисциплинску одговорност студента. 

4. Употреба мобилних телефона и било којих других уређаја који омогућавају 
комуникацију током испита/колоквијума није дозвољена. Студент је дужан да уређај/е 
искључи и одложи на катедру или друго предвиђено место. Непридржавање наведеног 
правила, такође, ће се сматрати повредом дужности студента и повлачи дисциплинску 
одговорност студента.  

5. Студенту није дозвољено да напусти просторију у којој се испит/колоквијум полаже док 
не протекне бар 1 сат од тренутка поделе задатака или до краја трајања колоквијума 
уколико је тако захтевано. 

6. Током трајања испита/колоквијума није дозвољен излазак и враћање у салу. 

7. За време испита/колоквијума није дозвољен никакав вид комуникације између студената. 
Допуштено је постављање питања дежурном и то искључиво у вези са разјашњењем 
формулације задатака. Одговори на таква питања, као и сама питања, су јавни. 

8. За време испита није дозвољено устајање са места и кретање по сали. 

9. Студентима који нису пријавили испит неће бити омогућено полагање. Процедура пријаве 
испита је дефинисана од стране Факултета. 

10. Уколико колоквијум/испит подразумева израду програмског кода, вршиће се провера 
оригиналности предатих решења провером сличности предатих кодова. Уколико се 
утврди да студент није самостално одговорио на постављене захтеве, то ће се сматрати 
повредом дужности студента и повлачи дисциплинску одговорност свих студената са 
неоригиналним кодовима. 

11. Непоштовање било ког од претходно наведених правила повлачи удаљавање студента са 
испита и даље санкције у складу са Правилником о дисциплинској одговорности студента 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 
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