Универзитет у Београду
Медицински факултет
Бр. 6715/2
Датум 24.11.2015.

Наставно веће Медицинског факултета на седници одржаној 19. новембра
2015. на основу дописа Универзитета у Београду „ да све обавезе и послови који
припадају школској години, укључујући и испитне рокове и дипломске испите
морају бити завршени до 30. септембра, како је регулисано Законом,“ као и предлог
који је одбор за статутарна питања припремио за Сенат да буде највише 6 испитних
рокова и да распоред испитних рокова буде такав да не угрожава контитуитет
наставе, донело је
ОДЛУКУ

Mења се Одлука бр. 3135/2 од 12.6.2015. о испитним роковима у шк. 2015/16.
донета на седници Наставног већа 10.6.2015.и у шк. 2015/16.се организује 6
испитних рокова:
1. Јануарско-фебруарски рок - од 20. јануара до 26. фебруара.
(-први део рока од 20. до 27. јануара за полагање испита Хумане генетике
и пренетих испита и
- други део рока од 18. до 26.фебруара за полагање свих испита)
2. Ванредни априлски испитни рок – од 18. до 21. априла
( рок се скраћује због што мањег изостајања студената са наставе)
3 Јунски испитни рок остаје непромењен по Одлуци бр. 3135/2
4 Јулски испитни рок остаје непромењени по Одлуци бр. 3135/2
5. Септембарски испитни рок – од 1. до 13. септембра
6. Октобарски испитни рок - од 22. до 29. септембра
- Апсолвентки испитни рокови остају непромењени

Одлуку доставити:
- на сајт Факултета
- катедрама
- архиви Наставног већа

ПРОДЕКАН
Проф. др Тања Јовановић

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
БРОЈ:3135/2
ДАТУМ:12.6.2015.

Наставно веће Медицинског факултета на седници одржаној 10.6.2015.године усвојило је Календар
наставе и испитне рокове за шк. 2015/16. године и донело
ОДЛУКУ
Настава за студенте I године студија у зимском семестру почиње 28. септембра 2015. године и траје
до 15. јануара 2016. године.
За старије године настава у зимском семестру почиње 12. октобра 2015. године и траје до 29.
јануара 2016. године
Настава у летњем семестру за све студенте почиње 17. фебруара 2016. године и траје до 27. маја
2016. године
Календар празника у шк. 2015/16.
Зимски семестар
11. новембар – Дан примирја у Првом светском рату
(не ради се среда 11. новембар 2015. године)
1. и 2. јануар 2016. – Нова година
7. јануар 2016. – Божић
(настава се неће одржавати од 31. децембра 2015. до 8. јануара 2016. године. Први радни дан је
11. јануар 2016. Семестар се продужва за недељу дана)
Летњи семестар
15. фебруар 2016. – Сретење – Дан државности РС
(не ради се понедељак 15. фебруар и уторак 16. фебруар)
1. и 2. мај 2016. – Празник рада
29.април до 2.мај – Велики петак и Васкрс
(настава се неће одржавати од 29. априла до 2. маја 2016. Први радни дан је 3. мај 2016.)

Празници који се празнују радно:
21. октобар – Дан сећања на српске жртве у II светском рату
27. јануар – Свети Сава
22. април – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у II светском рату
9. мај – Дан победе
28. јун – Видовдан

ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2015/16

1.Јануарски испитни рок
од 20. до 27. јануара 2016.
(за једносеместралне испите прве године студија шк. 2015/16 и пренете испите)
2.Фебруарски испитни рок
од 18. до 26. фебруара 2016.
3.Априлски испитни рок
од 20. до 28. априла 2016.
4. Јунски испитни рок
од 6. до 21. јуна 2016.
5. Јулски испитни рок
од 6. до 15. јула 2016.
6. Септембарски испитни рок
од 5. до 16. септембра 2016.
7. Октобарски испитни рок
од 26.септембра до 7. октобра 2016.

Апсолвентски испитни рокови (и студенти VI године шк. 2015/16)
1.
2.
3.
4.

Новембарски испитни рок
Децембарски испитни рок
Мартовски испитни рок
Мајски испитни рок

од 19. до 26. новембра 2015.
од 21. до 25. децембра 2015.
од 14. до 18. марта 2016.
од 16. до 20. маја 2016.

