
Драге колеге, 

Тест ретенције знања ЗА СТУДЕНТЕ VI ГОДИНЕ ИНТЕГРИСАНИХ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ одржаће се у СУБОТУ, 25. фебруара 2023. 

године у АМФИТЕАТРИМА 1 и 2 у 9 часова 

 

ОБАВЕЗА је  сваког студента и неопходан услов за оверу семестра.  

 

Молимо вас да дођете 15 минута раније, пре почетка теста. 

Тест траје 180 минута. Студенти који заврше раније тест, могу након предаје листа са 

одговорима и анкетног листа и уз оверу присуства на тесту у индексу да напусте 

амфитеатар, без узнемиравања колега који још увек нису завршили тестирање. 

Резултати теста ће бити објављени у недељи након одржавања теста. 

Тестирање је анонимно тако да само студент зна колико је бодова освојио на тесту 

ретенције знања и уколико он то сам не жели, НИКО нема начина да сазна колико је поена 

освојио било који студент. 

 

Циљеви тестирања су да се: 

• испита ретенција знања; 

• унапреди процес израде тестова на Медицинском факултету; 

• унапреди процес спровођења тестирања знања на Медицинском факултету; 

• идентификују недостатци и усаврши извођење наставе на нашем факултету; 

• провере садржаји наставних програма нашег факултета и на основу тога 

формулишу предлози за усавршавање плана и програма наставе. 

 

Нема скривених намера! Нико од наставника, сарадника, службеника ни из 

Студентског парламента неће ни покушати да сазна колико је који студент освојио 

бодова. 

 



 

Користи од тестирања ретенције знања 

• Студенти могу да провере своја знања кроз одговоре на питања у вези са 

конкретним клиничким случајевима, што најчешће није пракса на испитима. 

• Студенти се припремају за будућа тестирања чији ће формат вероватно више 

личити на овај тип теста него на тестове који у овом тренутку доминирају на нашем 

факултету.  

• Наставници и сарадници могу да усавршавају планове и програме својих предмета 

као и приступе у извођењу наставе на основу резултата теста. 

 

Не плашите се. 

Не журите. 

Не схватајте олако значај овог теста. 

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

Проф. др Зоран Комазец, с. р. 

 

 


