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П Р А В И Л Н И К
О ИЗВОЂЕЊУ ИСПИТА НА ДЕПАРТМАНУ ЗА АНГЛИСТИКУ

,

2008.

е

На основу члана 29. Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту
Филозофског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Филозофског факултета у
Нишу, на седници одржаној 14. маја 2008. године, усвојило је

П Р А В И Л Н И К
О ИЗВОЂЕЊУ ИСПИТА НА ДЕПАРТМАНУ ЗА АНГЛИСТИКУ

1. Датум, време и место полагања испита/модула дати су на огласној табли
Департмана.
2. Студенти морају да буду присутни у учионици десет минута пре почетка
испита/модула.
3. Студент мора код себе имати индекс.
4. Студенте распоређују дежурни на испиту.
5. Личне ствари се одлажу на место које одређују дежурни.
6. За испит је потребан само прибор за писање.
7. Студентима није дозбољено да пре почетка испита пишу било шта на
клупи, или рукама, и ово ће се проверавати током испита.
8. На свакога за кога се утврди да код себе држи папириће, свеске или
књиге, и сл. биће примењене одредбе Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности студената Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
9. Задаци се раде хемијском оловком.
10. Студенти не смеју међусобно комуницирати, усмено нити писмено, у
току испита.
11. Студенти који ремете ред у току полагања могу бити удаљени са испита.
12. Напуштање учионице у току испита није дозвољено.
13. У просторију за извођење испита није дозвољено уносити мобилне
телефоне, камере, МПЗ плејере и сл.
14. Студентима који касне на испит из Енглеског језика на делу ДИКТАТ,
диктат се неће накнадно читати.

15. Студенти који ураде тест пре истека времена задатке предају дежурнима.
Студенти који тест раде до истека времена остају на својим местима и предају
тестове дежурнима.
16. Студент који у току испита одлучи да одустане од полагања испита о
томе обавештава дежурне.
17. По истеку задатог времена студенти треба да престану са писањем.
Дежурни могу да одлуче да не прихвате задатке студената који ово правило не
поштују.

18. Непоштовање наведених правила може се казнити удаљавањем са
испита, као и другим мерама које су одређене Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности студената Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
Број: 217/1-8
У Нишу, 14. маја 2008. године
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
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