
ОБАВЕШТЕЊЕ О МАЈСКОМ И ЈУНСКОМ И РАНИЈИМ ИСПИТНИМ РОKОВИМА 

Поштоване колегинице и колеге, у складу с препорукама просветних власти и одлукама управе Универзитета, треба да приведемо крају 

обавезе по мартовском и априлском року, које сте уредно обавили. 

Мартовски и априлски испитни рок: Позивамо вас да у недељи од 18. до 24. маја дођете код предметног наставника (испитивача) – у 

термину за консултације, како би се у факултетски информациони систем (ФИС) и у индекс унели сви поени остварени у склопу 

предиспитних обавеза и уписала коначна оцена. Термини консултација се налазе на сајту факултета. Уколико дође до преклапања 

термина или других тешкоћа, јавите се наставнику мејлом, чиме ће ово питање бити превазиђено. 

Мајски испитни рок: Редовна пријава испита за мајски рок је од 11. маја до 15. маја. Испити ће се обавити од 25. до 29. маја, у терминима 

за консултације. Јунски испитни рок: Редовна пријава испита за јунски рок примаће се од 1. до 5. јуна, а испити почињу 15. јуна. 

Детаљнији распоред ће изаћи накнадно.  

Цене пријава остају непромењене: редовне – 1200 динара, а ванредне – 1700 динара. Уважавајући сложене друштвено-економске 

прилике у друштву, управа Универзитета одлучила је да одобри бесплатно пријављивање по једног испита у мајском року.  

Са најбољим жељама за ваше будуће успехе, 

Управа Универзитета 

ТЕРМИНИ ИСПИТНИХ РОКОВА 

Рок Редовна пријава Ванредна пријава На записницима су 
датуми 

Датум и време доласка 
студената на Унивезитет 

Мартовски  
(свођење 
предиспитних 
обавеза) 

  Од 18. до 20. маја У недељи од 18. до 24. маја – у 
термину за консултације 
испитивача 

Априлски  
(свођење 
предиспитних 
обавеза) 

  Од 22. до 24. маја У недељи од 18. до 24. маја – у 
термину за консултације 
испитивача 

Мајски 
Ддд 
ддд 

Од 11. до 15. маја Од 16. до 24. маја Од 25. до 29. маја У недељи од 25. до 29. маја – у 
термину за консултације 
испитивача 

Јунски 
ддд 

Од 1. до 5. јуна Од 6. јуна на даље Од 15. јуна По распореду који ће бити 
објављен. 

 

На састанку Координационог тела Мегатренд универзитета од 8.5.2020. усвојени су Закључци: 

- Да сви студенти имају право да у мајском року пријаве по један испит бесплатно (без плаћања накнаде), а да остали 

испити могу да се у том року пријављују уз плаћање накнаде. 

- Да се испитно градиво у академској 2019/2020. години смањи за 20 одсто (кроз смањени број лекција, испитних питања 

или на други начин). Да се теоријска настава на свим факултетима доврши на даљину (онлајн) до 15. маја. Да се, уколико 

је то предвиђено, признају бодови за редовно похађање наставе. 

- Да се уведу онлајн пријаве матураната на конкурс. 

- Да се у периоду од највише 3 недеље, почевши од 18. маја, доврши практични део наставе на Факултету за уметности 

и дизајн (ФУД). 

- Да се упис оцена у индексе из мартовског и априлског рока одвија током седмице од 18. до 24. маја – у термину за 

консултације испитивача; Да датуми на записницима мартовског и априлског рока буду као у интервалима у табели; 

- Да Студентска служба ажурира и употпуни имејл адресу и мобилне телефоне студената приликом доласка на шалтер; 

- Делокруг послова Студентске службе обухвата упис студената, евиденција студената, организација испита, уплате 

школарина, овере семестра, издавање разних потврда и уверења: 

o У седишту, на адреси Булевар маршала Толбухина 8, путем телефона: 011/220-30-29; 

o Пружање подршке студентима путем имејла studentskasluzba@megatrend.edu.rs обавља колегиница Ивана 

Урошевић. Студент у Subject уписује: назив факултета, ниво студија (основне, мастер, докторске), тему. 

o Пружање услуга студентима који су у управним окрузима Србије (центрима) у наредном периоду ће обављати 

колегиница Сања Пекеч путем имејла okruzi@megatrend.edu.rs  
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