ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ПРИЈАВЕ ИСПИТА
ЗА ИСПИТНЕ РОКОВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
Пријава испита за испитнe рокове:
Испитни рок

Термин пријаве испита

ОАС
МАС
Јануарско-фебруарски од 01.01.2022. до 19.01.2022.
од 01.01.2022. до 31.01.2022.
Мартовски
од 28.02.2022. до 11.03.2022.
Јунски
од 13.05.2022. до 27.05.2022.
Јулски
од 17.06.2022. до 22.06.2022.
Септембарски I
од 25.07.2022. до 12.08.2022.
Септембарски II
од 27.08.2022. до 03.09.2022.
Испити на основним академским студијама, с.п. Машинско инжењерство, као и мастер
академским студијама с.п. Производно-информационе технологије, Енергетика и процесна
техника, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Мехатроника и управљање,
Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, Термотехника, термоенергетика и
процесна техника и Хидроенергетика, хидраулика и пнеуматика полажу се од 09,00 часова
осим ако није другачије назначено.
Испити на основним и мастер академским студијама, с.п. Инжењерски менаџмент, полажу
се од 17,00 часова осим ако није другачије назначено.
Студенти основних и мастер студија, без обзира на начин финансирања школовања,
плаћају накнаду од 100,00 динара по пријављеном испиту. Пријава испита се врши
искључиво електронским путем преко портала.
Студенти основних и мастер студија за испите које полажу четири и више пута у обавези
су да (поред прописане накнаде од 100,00 динара) уплате 700,00 динара по
пријављеном испиту.
Апсолвенти који завршавају школовање по раније започетим програмима у обавези су да,
поред прописане накнаде од 100,00 динара, изврше следеће уплате:
- за прва три полагања 700,00 динара по испиту,
- за чеврто и свако следеће полагање 800,00 динара по испиту.
Испити по старом наставном плану пријављују се на шалтеру Одсека за наставна и
студентска питања Факултета, а распоред полагања биће објављен непосредно након
истека рока за пријаву.
Студенти докторских академских студија који сами финансирају своје школовање плаћају
накнаду за полагање испита у износу од 1.000,00 динара.
Сви студенти који пријављују испите после назначеног рока, поред већ прописаних
накнада, плаћају и додатну накнаду од 900,00 динара.

Додатна накнада за пријаву на дан полагања испита, поред већ прописаних накнада,
износи 1.500,00 динара.

Студенти се морају строго придржавати термина и процедура које су прописане у
овом обавештењу како не би реметили процес одржавања испита и рад служби
факултета.
Студенти су одговорни за тачност података које приликом пријаве испита
попуњавају.

Ниш, 14.12.2021.год.

Декан Машинског факултета
др Горан Јаневски, ред. проф.

