УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРОБНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
17. јун 2018. године u 10 часова
ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СЕ ОДРЖАВА НА
ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ, ул. Војводе Степе бр. 450
(аутобуске линије ГСБ 25П или 33)
Пробни пријемни испит ће се одржати у недељу, 17. јуна 2018. године u 10 часова, на
Фармацеутском факултету.
Потребно је да кандидати буду на Фармацеутском факултету (амфитеатар А1)
најкaсније у 9 часова. Прозивање кандидата и распоређивање по салама за
полагање ће почети у 09.15 часова.


Кандидат који приступа испиту дужан је да код себе има важећу личну карту или
важећи пасош.



На испиту је строго забрањено коришћење било каквих додатних помагала (мобилни
телефон, џепни рачунар, лењир, цедуљице и сл.). У току трајања пробног пријемног
испита, кандидати не смеју имати код себе ни искључене мобилне телефоне.



Кандидат је дужан да седне на одређено место, на које га упућује дежурни. Кандидат
на своје место може да понесе само важећи документ за идентификацију и флашицу
воде.



Кандидат мора показати дежурном важећу личну карту, односно пасош.



По завршетку идентификације, лична карта, односно пасош остаје на столу до
завршетка испита.



Испит је писмени, у облику теста и траје 3 (три) сата.



Испитнe задатке из Математике (15 задатака) и Хемије (15 задатака), свеску за израду
задатака, хемијску оловку и образац за одговоре (ОЗО), кандидат добија од
дежурног.



Кандидат на ОЗО-у, на делу који је за то предвиђен и јасно означен уписује: име,
презиме, име родитеља, и број пријаве (редни број испред имена кандидата видети на списку пријављених кандидата).



После поделе задатака, кандидат на ОЗО-у означава (попуњавањем кружића у десном
горњем углу) групу задатака, која је написана на испитном задатку. Задатак не може
бити прегледан уколико се не означи група задатака. ОЗО без уписане групе
задатака носи 0 (нула) бодова.



Најстроже је забрањено потписивање или било какво друго обележавање ОЗО-а.
Кандидат који на било који начин додатно означи ОЗО, биће моментално
дисквалификован.



Кандидат означава (попуњавањем кружића) само један од понуђених одговора у
ОЗО-у, под бројем који одговара броју тог задатка. Пример правилно попуњеног
картона налази се на крају текста.



За свако питање из Хемије понуђена су 4 (четири) одговора, од којих је само један
тачан. Означавање тачног одговора доноси пун број поена за тај задатак. Означавање

нетачног одговора, неозначавање одговора, као и означавање више одговора у оквиру
истог питања доноси нула (0) бодова. На тесту из Хемије нема негативних поена.


За сваки задатак из Математике понуђено је 5 (пет) одговора, од којих је само један
тачан, и одговор Н (не знам). Означавање нетачног одговора из Математике,
неозначавање одговора, означавање више одговора, као и прецртавање једног
или више одговора доноси негативне поене. Oдговор Н (не знам) из Математике не
доноси негативне поене (доноси 0 поена).



Упозоравају се кандидати да ОЗО попуњавају врло пажљиво. На ОЗО-у није
дозвољено брисање или исправљање већ означених одговора. Уколико је кандидат
погрешио, замена ОЗО-а се врши искључиво у периоду од 12.00 до 12.30.



Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између кандидата.
Уколико кандидати разговарају међусобно или се служе недозвољеним средствима
(мобилни телефон, џепни рачунар, лењир, цедуљице и сл.), биће удаљени са испита.



Дежурни не могу давати никакве информације о задацима. Није дозвољен разговор
између кандидата и дежурног.



Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног подизањем руке.
Дежурни преузима ОЗО од кандидата.



После почетка испита није дозвољен одлазак у тоалет.



Излазак из сале је могућ најраније један сат после почетка испита, уз обавезно
враћање попуњеног ОЗО-а.



Пола сата пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају
да сачекају завршетак испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира
да ли су предали свој ОЗО дежурном.



НАПОМЕНА: ФАКУЛТЕТ НЕ ОДГОВАРА ЗА ЛИЧНЕ СТВАРИ КАНДИДАТА!

Свим кандидатима желимо пуно успеха на испиту!
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ПРИМЕР ПРАВИЛНО ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА ЗА ОДГОВОРЕ
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