УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
НОВИ САД
Дана, 11.03.2021.
Број: 02-284/2
На основу члана 57. Статута Академије уметности у Новом Саду (пречићшен
текст бр.02-689/1 од 17.06.2020. године) и препоруке Министарства просвете, науке и
технолошког развоја бр. 612-00-00289/2021-06 од 23.02.2021. године, Наставно
уметничко научно веће Академије уметности на седници одржаној дана 11.03.2021.
године усвојило је
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ ДОДАТНОГ ИСПИТНОГ РОКА
У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
I
Мења се Одлука о календару наставе за школску 2020/2021. годину (дел. број 02669/1 од 12.06.2020. године) тако што се додаје нови испитни рок:
августовски испитни рок у периоду од 23. августа до 01. септембра 2021. године.
Пријава испита за овај рок вршиће се у периоду од 02. до 16. августа 2021. године.
II
Због увођења додатног испитног рока из тачке I ове одлуке, мењају се датуми
одржавања септембарског и октобарског испитног рока из Одлуке о календару наставе
за школску 2020/2021. годину и сада гласе:
Ред.
број

ИСПИТНИ РОК

ПРИЈАВА ИСПИТА

1.

ЈАНУАРСКИ
АПРИЛСКИ
ЈУНСКИ
АВГУСТОВСКИ
СЕПТЕМБАРСКИ
ОКТОБАРСКИ

04.01.2021. – 20.01.2021.
05.04.2021. – 13.04.2021.
10.05.2021. – 31.05.2021.
02.08.2021. – 16.08.2021.
25.08.2021. - 05.09.2021.
11.09.2021. – 18.09.2021.

2.
3.
4.
5.
6.

ТРАЈАЊЕ ИСПИТНОГ
РОКА
25.01.2021.– 14.02.2021.
19.04.2021. - 29.04.2021.
07.06.2021. - 05.07.2021.
23.08.2021. - 01.09.2021.
08.09.2021. - 17.09.2021.
22.09.2021. - 01.10.2021.
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III
Уколико је студент, због болести изазване вирусом COVID-19, спречени да
полаже испите који се у складу са чланом 104. тачка 14. Статута Академије уметности
полажу само једном на крају семестра у коме су ти предмети одслушани (у јунском
испитном року), има право да поднесе молбу за одобравање полагања наведених испита
у неком од наредних испитних рокова, до краја школске године.
Одлуку о одобравању молбе из претходног става доноси декан на основу
мишљења катедре и приложене медицинске документације којом се потврђује да је
студент био позитиван на вирус COVID-19 у термину одржавања испита у јунском
испитном року.
Образложење
Наставно уметничко научно веће увођењем августовског испитног рока у
трајању од десет дана, изменама датума одржавања септембарског и октобарског
испитног рока и осталим одредбама из диспозитива ове Одлуке прихвата препоруку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја да високошколске установе,
имајућу у виду ситуацију изазвану епидемијом заразне болести COVID-19, у складу са
Законом о високом образовању и својим општим актима, омогуће студентима додатни
испитни рок у школској 2020/21. години.

Председник Наставно уметничког научног већа
Проф. Синиша Бокан, декан
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