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ЗА СТУДЕНТЕ: Основних струковних, Основних академских и Интегрисаних академских студија 

Поштовани студенти, 

У периоду 6. 2. 2023.- 8. 2. 2023. године, на студентском порталу  сваког студента, биће омогућена Анкета 

за изборне предмете који ће се oдржавати у летњем семестру школске 2022/2023. године. 

 

Предмети из наставног плана летњег семестра који нису у понуди на порталу неће се одржавати ове 

школске године. 

 

Молимо све наведене студенте да изврше анкету-Бирање предмета у датом року. Студенти који не приступе 

благовремено анкети, биће распоређени на преостала места. Студенти који су прешли са других факултета и 

имају обавезу да слушају изборне предмете са нижих година студија, не могу да их бирају на овај начин. 

Такви студенти и студенти поновци који нису прошле године полагали бирани предмет а желе да бирају 

нови, потребно је да се јаве у Шалтер салу, да пријаве предмет, ако на жељеном предмету није попуњен 

број, под условом да добију писмену сагласност предметног наставника.  

 

Сваки студент (који је редовно уписан први пут у годину)  треба на свом порталу да се изјасни о изборним 

предметима, на следећи начин: 

1. БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА 

2. ПРЕГЛЕД ЖЕЉА 

3. БИРАЊЕ ЖЕЉА 

4. КЛИК ПА ПРЕБАЦИТИ ДЕСНО, ПО РЕДОСЛЕДУ-ПРИОРИТЕТУ ЖЕЉЕ (СВИ ПРЕДМЕТИ СЕ МОРАЈУ 

ОЗНАЧИТИ ПО ЖЕЉЕНОМ РЕДОСЛЕДУ, ИНАЧЕ УНОС НЕЋЕ БИТИ УСПЕШАН) 

5. ПРЕБАЦИ 

6. ПРИЈАВИ 

 

На појединим понуђеним предметима је ограничен број студената који могу да слушају наставу . За све 

предмете су унете квоте.  Ако се пријави већи број студената за слушање таквих предмета, правиће се ранг 

листе за слушање предмета, на основу критеријума:  1. Број  освојених ЕСПБ  2.  просечна  оцена. Након 

објављених листа за слушање, студенти који буду ван ранг листе слушаће други изборни предмет и јавиће 

се директно код предметних наставника, односно надлежним катедрама. Ако се на неким предметима 

пријави мали број студената, постоји могућност да се такви предмети неће одржавати у школској 2022/2023 

години.  И у том случају, студенти ће се пријављивати за слушање другог предмета и јавиће се директно код 

предметних наставника, односно надлежним катедрама, а са писменом саглашношћу професора пријавиће 

предмет у Шалтер сали.  

 



Студенти специјалне едукације и рехабилитације биће рангирани по модулима. 

ПРЕДМЕТ: Историја медицине и стоматологије  (стоматологија) - настава ће се држати у летњем семестру. 

Студенти друге године студија који студирају по наставном плану из 2014. године могу да се пријаве за 

слушање предмета који ће се одржавати (по свом наставном програму) у семестру када се ти предмети 

буду одржавали, заједно са студентима по наставном плану 2021.  

Важно: Уколико дође до накнадне промене изборног предмета, у односу на објављене 

спискове, уз одобрење предметних наставника, промена се мора пријавити у Шалтер 

сали, код референта, да би се промена унела у систем, како би студент могао да пријави 

испит, након одслушаног предмета. 

 

          Из Службе 

 


