
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА  

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ  

ТОКОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ИСПИТНОГ РОКА 

 

У складу са препорученим превентивним мерама за заштиту живота и здравља, обавештавају се 

студенти: 

 Да ће током предстојећег испитног рока студенти долазити на Факултет према распореду 
који ће бити објављиван на сајту Факултета дан пре заказаног испита. Студенти су 
обавезни да прате сајт Факултета и да се придржавају утврђене сатнице за долазак на 
испите.  На факултет могу ући 15 минута пре заказаног термина за полагање испита.  

 Након проласка кроз дезобаријеру студенти иду путем према АМФ до сала.  

 Предвиђено је да сваког сата на усмени испит долази 5-10 студената (а према утврђеном 
распореду који ће бити објављен на сајту Факултета). Није дозвољено задржавање у 
ходницима. У сали где полажу испит, студенти седају на унапред обележена места. 

 Студенти који полажу писмени део испита након спроведене безбедносне процедуре иду 
праву у салу у којој полажу испит и према упутствима дежурних наставника седају на 
унапред обележена места. 

 Да се не би стварала гужва испред сала у којима се полажу писмени делови испита, 
евидентирање студената који су дошли на писмени део испита треба да отпочне  15  
минута пре почетка испита. Студенти су обавезни да држе дистанцу од 2 метра током 
процеса евидентирања.  

 Није дозвољено да наставници прилазе студентима током писменог испита. Студенти који 
имају питања чине то са свог места.  

 Након завршетка израде писаног дела испита, студенти исте остављају на назначено место. 

 Контакт са Евиденцијом студената остваривати првенствено путем имејла и телефоном. У 
случају потребе да се дође на Факултет ради обављања послова на Евиденцији студената 
потребно је дан раније најавити долазак телефоном или имејлом. 

 Након завршених обавеза студенти су дужни да без додатног задржавања напусте зграду 
Факултета. 

 Током боравка на Факултету студенти су у обавези да носе маску и рукавице и држе 
дистанцу од 2 метра.  

 

Деканат Економског факултета 


