АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2019/2020. АКАДЕМСКУ ГОДИНУ
•

Академска (студијска) година је организована у два семестра: зимски и љетњи семестар.

•

У семестру се организује 15 седмица наставе, у укупном трајању од 30 седмица наставе у студијској години.

•

Током студијске године студент прати наставу у облику: предавања, вјежби, семинара и студентске праксе. Студентска пракса
се организује као саставни дио наставе на завршној години студија. Преостале седмице у студијској години су предвиђене за
одржавање других облика наставе у виду групних консултација, завршавања појединих студијских обавеза, завршних испита и
паузе између семестара.

•

Вријеме и начин остваривања појединих облика наставе и испита утврђује се семестралним распоредом (који је саставни дио
академског календара). Семестрални распоред наставе и испита утврђује се према количини рада потребног за успјешно
завршавање сваког појединачног наставног предмета израженом кроз ECTS бодове.

•

Колоквијуми се организују у терминима утврђеним за извођење наставе. Распоред организовања колоквијума може се мијењати
у оквиру термина утврђених за извођење наставе.

•

При утврђивању семестралног распореда наставе и испита води се рачуна да се ускладе термини полагања колоквијума и
завршних испита, тако да два колоквијума или два испита не могу у правилу, бити организовани у једном дану.

•

Испитни рокови су:
▪ јануарско-фебруарски (20. јануар – 22. фебруар 2020. године),
▪ април (20. април – 25. април 2020. године),
▪ јунско-јулски (15. јуни – 18. јули 2020. године),
▪ септембарски (31. августа – 26. септембар 2020. године),
▪ октобарски (1. октобар – 10. октобар 2020. године).

•

На крају семестра и студијске године овјерава се индекс студента. Овјера семестра и године је обавезна.

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
•

Почетак наставе:
o 07. октобар 2019. године

•

Колоквијуми:
o I колоквијум: 11.новембар – 23. новембар 2019. године
o II колоквијум:. 23. децембар – 28. децембар 2019. године

•

Завршетак наставе:
o 18. јануар 2020. године

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ПО СЕДМИЦАМА:
УПИС СЕМЕСТРА: 23. септембар – 30. септембар 2019. године
I – V недјеља (07. октобар – 8. новембар 2019. године): ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ
VI – VII недјеља (11.новембар – 23. новембар 2019. године): ПРВИ КОЛОКВИЈУМ
VIII – XI недјеља (25. новембар – 21. децембар 2019. године): ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ
XII недјеља (23.децембар – 28. децембар 2019. године): ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ
XIII – XV недјеља (30. децембар 2019. – 18. јануар 2020. године): ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ
ИСПИТ: 20. јануар – 22. фебруар 2020. године (ЈАНУАРСКО – ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК)
УПИС И ОВЈЕРА СЕМЕСТРА: 24. фебруар – 29. фебруар 2020. године

ЉЕТЊИ СЕМЕСТАР
•

Почетак наставе:
o 02. март 2020. године

•

Колоквијуми:
o I колоквијум: 10. април до 25. априла 2020. године
o II колоквијум: 22.мај до 27. мај 2020. године

•

Завршетак наставе:
o 13. јун 2020. године

•

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ПО СЕДМИЦАМА:
I – V недјеља (02. март – 04. април 2020. године): ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ
VI – VII недјеља (6. април – 18. април 2020. године): ПРВИ КОЛОКВИЈУМ
VIII – XI недјеља (20. април – 16. мајa 2020. године): ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ
XII недјеља (18.маја – 23. мајa 2020. године): ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ
XIII – XV недјеља (25. мајa – 13. јуни 2020. године): ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБЕ
ЗАВРШНИ ИСПИТ: (18. јуни – 21. јули 2018. године) ЈУНСКО – ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК
УПИС И ОВЈЕРА СЕМЕСТРА: 21. септембар – 30. септембар 2020. године

ИСПИТНИ РОКОВИ
ЈАНУАРСКО – ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК: 20. јануар – 22. фебруар 2020. године
АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК: 20.април – 25. април 2020. године
ЈУНСКО – ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК: 15. јуни – 18. јули 2020. године
СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК: 31. август – 26. септембар 2020. године
ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК: 01. октобар – 10. октобар 2020. године

Рок за подношење пријава за:
- јануарско-фебруарски испитни рок је 15.01.2020.
- априлски испитни рок је
15.04.2020.
- јунски испитни рок је
10.06.2020.
- јулски испитни рок је
30.06.2020.
- септембарски испитни рок је
25.08.2020.
- октобарски испитни рок је
25.09.2020.

