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О Хемијском факултету

Универзитет у Београду - Хемијски факултет једна је од најеминентнијих
академских

установа

у Србији, референтна у области високог образовања и

научноистраживачког рада у области хемијских наука. Ова значајна, одговорна и
престижна позиција стечена је квалитетним образовним програмима на основним, мастер
и докторским студијама и истраживачким радом чији су резултати на нивоу врхунских
европских и светских достигнућа.
Наставници и сарадници Хемијског факултета организовани су у оквиру шест
катедара - за аналитичку, општу и неорганску, органску, примењену хемију, наставу
хемије и биохемију. Осим тога у саставу факултета налази се Центар изузетних вредности
за молекуларне науке о храни, Иновациони центар, Центар за рачунарску хемију и
биоинформатику и Центар за хемију животне средине и заштиту животне средине.
Настава на Хемијском факултету изводи се у оквиру девет акредитованих
програма, и то на програмима Хемије, Биохемије и Хемије животне средине на основним
студијама, на програму Наставе хемије на интегрисаним академским студијама, на
програмима Хемије, Биохемије и Хемије животне средине на мастер академским
студијама и на програмима Хемије и Биохемије на докторским академским студијама.
Квалитету образовних програма Хемијског факултета значајно доприносе врхунски
научни резултати наставника и сарадника, који се огледају у преко 600 радова објављених
у међународним часописима у протеклих пет година, од чега је више од половине у
часописима врхунског реномеа, као и у успешној сарадњи са међународним научним и
образовним институцијама и континуираном стручном усавршавању у иностраним
референтним институтима и факултетима.

2

Водич за бруцоше Хемијског факултета 2017/2018

Студентски портал
Студентски портал или Систем за електронску евиденцију наставе и науке
(СЕЛЕН) је интернет-страница на којој студенти могу видети обавештења о уписаним
предметима, положеним испитима, просечној оцени и друго. Овде се електронски
пријављују испити и попуњавају анкете, а могу се наћи и сви правилници и прописи
Хемијског факултета. Зато је врло важно савладати употребу студентског портала. Следи
објашњење о свакој ставци коју на порталу можете наћи, као и како се користи.
До интернет-странице студентског портала можете доћи тако што укуцате адресу
https://helix.chem.bg.ac.rs/sp/

или

преко

интернет-странице

Хемијског

факултета

(http://chem.bg.ac.rs/index.html). Када кликнете на „За студенте“ на слици 1, долазите до
почетне странице Студентског портала (слика 2).

Слика 1. Део интернет-странице Хемијског факултета

На слици 3. је приказана увећана почетна страница студентског портала.
Подебљаним црвеним цифрама означени су одељци које на почетној страници можете
видети. Уколико кликнете на Web презентацију Хемијског факултета (3), долазите до
почетне интернет-странице Хемијског факултета. Уколико кликнете на Студентски email (4), долазите до интернет-странице студентске електронске поште (више о
студентској е – пошти можете видети у одељку Студентска електронска пошта).

3

Водич за бруцоше Хемијског факултета 2017/2018

Слика 2. Почетна страница студентског портала

Слика 3. Увећана почетна страница студентског портала

Да бисте приступили свом налогу на студентском порталу неопходно је да у
празнину поред израза Број индекса (1) унесете свој број индекса1, словни део латиницом
или ћирилицом, а цифре арапским цифрама. На пример: ХЖ99/2017 (ћирилица) или

Број индекса студента се конструише на основу студијске групе (ХЕ, БХ, ХЖ и НХ), редног броја уписа
(од 1 до 99) и године када је студент уписао Хемијски факултет (пр. 2017).
1
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HŽ99/2017 (латиница) или HZ99/2017 (крња латиница). Није важно да ли је словни део
исписан великим или малим словима.
У празнину поред израза Лозинка (2) неопходно је да упишете лозинку коју сте
добили приликом уписа Хемијског факултета. Та лозинка је јединствен редослед
латиничних слова и цифара, на пример s3s3s3ss55. Препоручујемо да ову шифру замените
неким другим изразом који ћете лако памтити. О томе како можете променити шифру,
прочитајте у одељку 11 поглавља о Студентском порталу.
Када испишете број индекса и лозинку, кликните ОК. Тако приступате студентском
порталу. Уколико сте погрешили у куцању, то ће се препознати као грешка и нећете моћи
да се улогујете на ваш налог на порталу. Проверите још једном да ли сте добро укуцали
број индекса и лозинку, као и да ли нисте укључили велика слова на тастатури.
Као пример студента ћемо користити име Јелена С. Петровић, број индекса
ХЖ99/2017 и лозинку s3s3s3ss55.

1.

Почетна страна – обавештења
Када се улогујете на свој налог на студентском порталу, изаћи ће вам почетна

страница са обавeштењима која се односе на вашу студијску групу. Овде ће такође
излазити и обавештења која се тичу целог Факултета, која постављају Управа Факултета,
Студенстка служба, Техничка служба, Студентски парламент и друго. Предлажемо да ова
обавештења проверавате макар једном недељно. Да не бисте пропустили неке важне
информације, ово можете чинити и чешће (сваког дана).
Одмах испод заглавља странице пише име, средње слово и презиме студента,
затим број индекса и време приступа. Ради чувања података, време једне сесије
(временски период од тренутка приступа до тренутка одјаве) је ограничено. Уколико се
сами не одјавите (кликом у горњем десном углу), бићете аутоматски одјављени са свог
налога након три сата од тренутка приступа. Препоручујемо да се увек сами одјавите са
свог налога.
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Слика 4. Почетна страна студентског портала када се студент улогује на свој налог

Зависно од тога на кога се односе, наслов обавештења је на подлози одговарајуће
боје. Плава – односи се на цео Факултет, зелена - односи се на један од предмета који
слушате (увек је назначено који) и црвена - односи се само на вас. У наставку следи опис
сваке ставке.

2.

Лични подаци
У одељку Лични подаци налазе се лични подаци студента, име, презиме, датум

рођења, број телефона, ЈМБГ, подаци о родитељима, адреса, као и неке додатне напомене.
Ови подаци су унети на основу документације коју је доставио студент при упису (слика
5).
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Слика 5. Пример одељка Лични подаци

3.

Студије
У одељку Студије налази се листа предмета (курсева) који су обухваћени

студијском групом коју сте уписали. Као што се на слици 6 види, сваки предмет је означен
редним бројем, називом предмета, шифром у загради, бројем ЕСПБ који носи
одговарајући предмет, као и годином и семестром2 у ком се слуша дати предмет. Затим је
дат статус предмета, то јест да ли је обавезан (О) или изборан предмет (И). Дата је
школска година када је уписан предмет, а након положеног испита, предметни наставник
уписује оцену, датум и наставник уписује своје име.
На крају листе предмета налази се ваша тренутна просечна оцена и број
сакупљених ЕСПБ у току студија. Овде ће такође бити уписиване и ваше ваннаставне
активности. Испод листе предмета је наведена и легенда боја којом је обојен одељак
табеле за одговарајући предмет.
2

Године од 1 до 4, односно 5 (за интегрисане студије), а семестри 1 или 2.
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Када упишете Хемијски факултет, биће жута поља за предмете које слушате у првој
години у првом семестру, а када завршите Хемијски факултет, сва поља ће бити зелене
боје.

Слика 6. Приказ одељка Студије

Кликом на назив предмета отварате картицу предмета (слика 7). Ту можете видети
ближе податке о предмету и проверити да ли вам је наставник уписао оцену, као и колико
сте поена имали у оквиру одговарајуће предиспитне, односно испитне обавезе.
Уколико погледате доњи део слике 6, видећете изразе Статуси, Претходно
образовање и Претходне студије. Сваки одељак се отвара кликом на жељени одељак.
Статус се односи на режим студирања, са датумима промена статуса. Овде се мисли на:
када сте уписали наредне године студија, активирање мировања студија и завршетак
студија (слика 8).
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Слика 7. Приказ картице предмета Математика

Слика 8. Приказ статуса студија

Претходно образовање се односи на успех студента у току средње школе, као што
је приказано на слици 9.
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Слика 9. Пример успеха у средњој школи и број поена на пријемном испиту

Претходне студије садрже податке о студијама пре уписа Хемијског факултета,
уколико сте студирали неки други факултет пре него штo сте се одлучили за хемију.

4.

Задужења и уплате
Овај одељак посвећен је дуговању који студент треба да уплати на жиро-рачун

Факултета. Ту су пописанa дуговања школарине, пријављених испита и других услуга, као
и плаћање дуговања.

Слика 10. Приказ одељка Задужења и уплате
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5.

Распоред
Овде је приказан распоред предевања и вежби према студијским групама.

Препоручујемо да распоред за своју студијску групу ипак тражите на интернет-страници
Хемијског факултета (http://helix.chem.bg.ac.rs/rasporedi/), где је распоред прегледније
приказан. Немојте се плашити уколико не знате одмах где се која учионица налази,
временом ћете научити. Увек можете да питате старије студенте за помоћ.

Слика 11. Приказ странице ХФ са распоредима по студијским групама, годинама и неким
учионицама

6.

Испитни рокови
Хемијски факултет организује шест испитних рокова за своје студенте: јануар,

фербуар, јун, јул, септембар и октобар. У сваком року можете полагати све предмете,
уколико сте за излазак на испите стекли услове (довољан број предиспитних поена) и
уколико није у питању двосеместрални предмет.
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На Хемијском факултету се унапред за целу годину зна када се полаже који испит, у којој
просторији и у које време. Распоред испита можете видети на Студентском порталу, као и
на интернет-страници Хемијског факултета (http://helix.chem.bg.ac.rs/rasporedi/), слика 12.
Кликом на одговарајући испитни рок за одговарајућу студијску групу отварате страницу
са листом предмета, датума, просторија и термина полагања испита.

Слика 12. Распоред испита на интернет-страници Хемијског факултета

7.

Пријављивање испита
Испити се пријављују електронски, преко студенског портала или лично, у

Студентској служби. У одељку Пријављивање испита, изаберете испитни рок у падајућем
менију, а затим штиклирате предмете које желете да полажете у изабраном испитном
року. Изаћи ће прозор са питањем да ли сте сигурни да желите да пријавите испите и када
потврдите, испити су пријављени. Пријава испита се завршава увек пет дана пре почетка
испитног рока и служи да наставник има довољно времена да припреми испите за све
пријављене испите, односно да не не троши време и хартију уколико не излази велики
број студената на испит.
Прва три пута је бесплатно пријавити испит, а након тога се свака пријава испита
плаћа уплатом одговарајућег износа на жиро-рачун Хемијског факултета. Цена пријаве
испита након трећег пута дефинисана је ценовником Хемијског факултета и за академску
2017/2018 годину износи 1000 динара.
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Слика 13. Приказ пријављивања испита

Кликом на израз Преглед и отказивање можете прегледати које сте испите
поријавили. Уколико сте сигурни да ипак нисте у могућности да полажете испит, испит је
могуће и отказати. Пријављен испит се отказује тако што у одељку за пријаву испита, на
дну кликнете на опцију ,,Преглед и отказивање пријава“. Након тога, у новој картици,
потребно је само да кликнете X поред испита који желите да одјавите, потврди одјаву и
испит је избрисан са листе пријављених. Рок за одјаву је назначен у одељку где су
побројани испитни рокови и испити.

8. Анкете
У овом одељку можете видети које су анкете тренутно у току. Обично се овде
мисли на анкете којим се вреднује наставник, односно сарадник у настави. Важно је да
будете искрени у оцењивању наставног особља, јер тако помажете унапређивање наставе,
а оцене које ви дате наставници и сарадницима могу утицати на њихово напредовање у
академској каријери. Анкете су потпуно анонимне и нема начина да наставно особље
сазна како сте их баш ви коментарисали, већ добија збирне оцене и коментаре за целу
групу студената. Попуњавање анкета је обавезно, у супротном, бићете онемогућени да
упишете наредни семестар.
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9.

ШВ-20 образац
ШВ-20 образац је обавезно попунити. То сте већ урадили при упису Хемијског

факултета. Попуњавање овог формулара је услов за упис године, тако да сваке године
морате проверавати да ли се нешто од наведених података није променило у протеклих
годину дана. Овај формулар се попуњава искључиво ћирилицом. Услед обима обрасца,
нећемо га овде наводити у целости (слика 14). ШВ-20 образац се попуњава како би
Факултету и Универзитету било омогућено прикупљања статистичких података у сврху
унапређења квалитета студија. Све личне информације унете у овај образац су заштићене
и нису доступне јавности.

Слика 14. ШВ-20 Образац

10. Прописи и правилници
Иако схватамо да није занимљиво читати правилнике, законе и прописе, врло је
битно да се упознате са својим правима и обавезама као студента Хемијског факултета.
Ова документа можете наћи у одељку Прописи и правилници на студентском порталу или
на интернет-страници Хемијског факултета (http://helix.chem.bg.ac.rs/fakultet/zakon.html).
На слици 15 можете видети списак правилника и прописа, а кликом на одговарајући
документ, отвара се .pdf верзија жељеног документа. Уколико вам нешто у документима
није јасно, увек се можете обратити члановима Студентског парламента Хемијског
факултета за помоћ. Више о прописима можете прочитати у одељку Закони и правилници
битни за студирање .
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Слика 15. Списак правилника и прописа

11. Промена лозинке
Као што смо већ напоменули, препоручујемо да промените лозинку када
проступите вашем налогу на студентском порталу. Препоручујемо да ову шифру замените
неким другим изразом који ћете лако памтити, али који неће садржати ваше име и
презиме, односно место становања. Тај израз мора бити исписан латиницом у
комбинацији са цифрама (макар две цифре). Проверите још једном да ли сте добро
укуцали број индекса и лозинку, као и да ли нисте укључили велика слова на тастатури.
Као пример студента ћемо користити име Јелена С. Петровић, број индекса
ХЖ99/2017 и лозинку s3s3s3ss55. Лозинка је промењена у hemija1jezakon5.
15
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Важно је да, када констришете вашу лозинку, не копирате наведени пример!

Слика 16. Пример промене лозинке на порталу

На овај начин је шифра промењена из s3s3s3ss55 у hemija1jezakon5. Када се
лозинка промени, од тада па надаље за пријављивање на студенстки портал и студенстка
е-пошта (поглавље Студентска електронска пошта) користи се нова лозинка.

12. Одјава са система
Са портала се можете одјавити на два начина: кликом на израз Одјава са система
у гоњем десном углу и у доњем левом углу. Тиме сте обезбедили да нико не приступа
вашим поверљивим подацима.

Слика 17. Начини одјаве са портала
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Студентска електронска пошта
1. Приступ студентској е – пошти
Студентска е – пошта је једина званична е – пошта са које треба да шаљете
електронска писма (у даљем тексу е – писма) запосленима на Факултету и на којој можете
да очекујете одговор. Е – пошти се приступа преко интернет-странице Хемијског
факултета, односно студентског портала и то на један од следећа два начина (слике 18 и
19):

Слика 17. Приступ маил-у преко интернет-странице Хемијског факултета, односно
студентског портала

Када се улогујете на свој налог на порталу, одатле такође можете приступити
студентској е – пошти (слика 18).
17
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Слика 18. Приступ маил-у преко студентског портала

Кликом на израз Студентски е-mail долазите до опције за приступ маил-у помоћу
Ваше маил адресе и лозинке (слика 19).

Слика 19. Приступ студентском е-пошти

Ваша маил адреса је: brojindeksa@student.chem.bg.ac.rs
Пример:
Број индекса: ХЖ99/2017
Маил адреса: hz992017@student.chem.bg.ac.rs
Шифра Вашег маил-а је идентична шифри за приступ студентском порталу коју сте
добили приликом уписа. Уколико промените шифру студентског портала у опцијама на
самом порталу, аутоматски се мења и шифра студентске е-поште у новоизабрану.
18
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Након успешног логовања на екрану Вашег уређаја треба да видите следећи
,,прозор“ (слика 20):

Слика 20. Приказ почетне странице студентског е-mail-а

Кликом на Compose отвара се нова порука, па можете почети писање свог е писма.

2. Бонтон писања е - писама
Када пишете е - писмо неком од особља Хемијског факултета, неоподно је да
будете учтиви, да јасно изразите ваше питање или коментар и да се захвалите на
издвојеном времену. И да будете стрпљиви, има много више студената него наставника и
асистената, који поред наставних имају и истраживачке обавезе.
За обраћање особљу Хемијског факултета користи се налог на студентској е пошти.
Увек назначите предмет (енг. subject) е - писма. То може неки кратки израз из
садржаја вашег е - писма (на пример, Термин предавања Опште хемије у среду) или назив
ваше студијске групе (пр. Биохемија – студијска група).
Текст е - писма можете писати ћирилицом или латиницом, али избегавајте
употребу окрњене латинице (без квачица).
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Е - писмо се започиње са Поштовани или Поштована. Можете додати и
Поштовани професоре или Поштована професорка, некад можете писати и име
наставног особља, али то само ако вам на предавању или вежбама професор или асистент
каже да их ословљавате по имену.
Наставном особљу, као и другим запосленим на Хемијском факултету се увек
персира, чак и уколико вам кажу да их ословљавате по имену.
Затим пишете ваше питање или молбу. Важно је да проверите граматику и
правопис вашег текста е - писма.
На крају текста е - писма поздрављате особље речима: Поздрав, Са поштовањем,
Срдачно или Срдачан поздрав.
Испод тога напишете ваше пуно име и презиме и број индекса.
Уколико пишете у име ваше студијске групе, назначите и то. На слици 21 дат је
пример једном учтивог е - писма. Обратите пажњу на интерпункцијске знакове наведене у
примеру.
Када вам професор одговори на е - писмо, пристојно је да се професору или
асистенту захвалите на пруженој информацији. Тако ће и професор или асистент знати да
је његово е – писмо стигло до вас. Када одговарате професору на е - писмо, то чините тако
у делу текста после Поштовани, а пре Срдачно, напишете: „Хвала Вам на информацији.“
Уколико сте нешто питали у име групе, додајте и „Пренећу колегама ове информације.“

Слика 21. Пример учтивог е - писма наставног особљу
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Уколико не знате како да срочите е - писмо, обратите се старијим колегама или
члановима Студенског парламента.

Закони и правилници битни за студирање

1.

Битни законски акти и где их можете пронаћи

У току студирања на високошколској установи, сва ваша права и обавезе регулисана су
Законом о високом образовању, који доноси Парламент Републике Србије и Статутом и
Правилницима факултета које доноси Наставно – научно веће Хемијског факултета.
Најбитнији правни акти су:

•

Закон о високом образовању

•

Статут Универзитета у Београду

•

Статут Хемијског факултета

•

Пословник о раду Студентског парламента ХФ (2016)

•

Правилник о студирању (2014)

•

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (2014)

•

Правилник о завршном раду на основним академским студијама (2014)

•

Правилник о мастер академским студијама (2016)

•

Правилник о докторским академским студијама (2013)

•

Правилник о докторским академским студијама (2016/17)

•

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (2017)

•

Правилник о дисциплинској одговорности студената (2003)

•

Правилник о раду Центра за научноистраживачки рад студената ХФ (2017)

•

Правилник о мерилима за утврђивање цене школарине и пружања услуга (2014)
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•

Ценовник наставе, административних и других услуга ХФ (од 12. 9. 2016)

•

Правилник о безбедности и здрављу студената ХФ (од 11. 5. 2017)

Све горе наведене правне акте можете наћи на сајту ХФ-а, на наредној интернет
адреси: http://chem.bg.ac.rs/fakultet/zakon.html

2.

Изводи најзначајнијих чланова закона и правилника везаних за студирање

Предиспитне обавезе
Похађање предавања, теоријских и практичних вежби је ОБАВЕЗНО. Студент, по
Правилнику о студирању (2014), члану 30.:
Предавања и теоријске вежбе су део предиспитних обавеза. Присуство студента на
предавањима и теоријским вежбама је обавезно.
Студент је испунио предиспитну обавезу, из става 1 овог члана, ако је присуствовао на
више од 80% часова.
Студенту који је био одсутан, због болести или неког другог оправданог разлога,
предметни наставник може, након увида у одговарајућу документацију, да одобри још
највише до 30% изостанака.
Има право да изостане са 20% предавања/теоријских вежби без оправдања и 30% уз
одобрење наставника и

одговарајућу документацију (оправдање са Студентске

Поликлинике). Овај члан правилника не дефинише расподелу предиспитних поена на
предавањима/теоријским вежбама и то што имате право да одсуствујете без оправдања не
значи да ћете евентуално изгубити или добити поене на овим предиспитним
активностима. То зависи искључиво од предметних наставника.
Студент је стекао право да изађе на испит у свим испитним роковима текуће
академске године уколико је остварио 51% од УКУПНИХ предиспитних обавеза (што
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значи збир поена са колоквијума, предавања, вежби, теоријских вежби итд.) по
Правилнику о студирању, члану 42.:
Студент је испунио предиспитне обавезе уколико је остварио 51% од укупног броја поена
који су предвиђени за све предиспитне обавезе на предмету.
Студент је испунио испитне обавезе уколико је остварио 51% од укупног броја поена који
су предвиђени за сваку испитну обавезу на предмету.
Експерименталне вежбе су део предиспитних обавеза и студент је стекао право
изласка на испит уколико је испунио све захтеве предвиђене планом и програмом,
односно успешно завршио све вежбе, по члану 31., Правилника о студирању:
Експерименталне вежбе су део предиспитних обавеза. Присуство студента је
обавезно.
Студент је испунио ову предиспитну обавезу ако је испунио све захтеве предвиђене
планом и програмом предмета.
Студенту који је био одсутан, због болести или неког другог оправданог разлога,
предметни наставник може, након увида у одговарајућу документацију, да одобри
додатне термине за израду експрименталних вежби у текућем семестру.
Када су испуњене све предиспитне обавезе на начин дефинисан Правилником о
студирању (2014) студент је стекао право изласка на испит у свим испитним роковима
предвиђеним за текућу академску годину.

Полагање испита
Испити се полажу писмено, усмено или и писмено и усмено. Број испитних рокова
је дефинисан Законом о високом образовању.
Пре полагања испита, потребно је пријавити испите, или одласком у студентску
службу или електронским путем преко студентског портала. Испити се могу пријавити
САМО у за то превиђеном року (последњи дан за пријаву је среда, у недељи пре испитног
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рока). Продекан за наставу може, уз молбу, да одобри пријаву испита ван тог рока, али се
таква пријава посебно наплаћује.
Такође, продекан за наставу задржава право да одбије молбу за накнадну пријаву испита.
Једном пријављен испит могуће је одјавити два дана након краја рока за пријаву испита
(до петка, у недељи пре испитног рока). Прва три пријављивања полагања испита су
бесплатна, свако наредно ће се наплаћивати по Ценовнику студија важећем за текућу
годину (од 1. октобра 2016. на основу одлуке Савета Хемијског факултета цена пријаве
четвртог (и више) испита је повећана на 1000 динара).
На полагање испита ОБАВЕЗНО је понети индекс ради утврђивања идентитета.
Уколико полагању испита приступите без индекса, предметни наставник има право да Вас
удаљи са полагања.
Уколико се испит полаже писмено и усмено, студент стиче право изласка на
усмени део испита оног тренутка када положи писмени део. Једном положен писмени део
испита признаје се у свим роковима до почетка наставе из тог предмета у наредној
школској години, што је дефинисано Правилником о полагању испита и оцењивању,
чланом 17.:
Ако се испит полаже писмено и усмено, студент стиче право да полаже усмени део
испита када положи писмени део испита. Положен писмени део испита признаје се у
свим испитним роковима до почетка наставе на том предмету у наредној школској
години.
Када се испит полаже практично и усмено, студент стиче право да полаже усмени део
испита када положи практични део испита, тј. када изради и одбрани практични рад.
Положен практични део испита признаје се у свим испитним роковима до почетка
наставе на том предмету у наредној школској години.
Када се испит полаже израдом семинарског рада и усмено, студент стиче право да
полаже усмени део испита када успешно одбрани семинарски рад. Одбрањен семинарски
рад признаје се у свим испитним роковима до почетка наставе на том предмету у
наредној школској години.
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Уколико се испит полаже писмено и усмено, предметни наставник је дужан да
саопшти резултате писменог дела испита до половине времена између одржавања
писменог и усменог дела испита, што је дефинисано Правилником о полагању испита и
оцењивању, у члану 20., став 2.:
Уколико се испит полаже писмено и усмено, предметни наставник или дежурно лице, на
писменом испиту обавештава студенте када ће бити саопштени резултати писменог
дела испита и то најкасније до половине временског периода између писменог и усменог
дела испита.
Позитивна оцена се може поништити само једном и то по условима који су
дефинисани у Правилнику о полагању испита и оцењивању, члану 29.:
Студент који није задовољан прелазном оценом на испиту има право да само
једном поништи позитивну оцену из једног предмета.
Захтев Продекану за наставу се подноси Студентској служби Факултета до краја
испитног рока у ком је испит полаган.
Продекан за наставу доноси одлуку о поновном полагању испита.
Студент који је поништио позитивну оцену може да полаже испит из тог предмета
најраније у наредном испитном року.
Студент који поново полаже испит плаћа посебну накнаду трошкова.
Студент, уколико не положи испит из обавезног предмета до почетка наставе из тог
предмета у наредној школској години у обавези је да поново упише тај предмет, док
студент који не положи изборни предмет до почетка наставе у наредној школској години,
има право да промени изборни предмет.
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Управљачка организација факултета

Хемијским факултетом руководи четири факултетскта органа и сваки од њих има
јасно дефинисана права и обавезе, односно оквир деловања. Факултетски органи су:
• Орган управљања

• Стручни органи

• Органи пословођења

• Студентски парламент

Орган упраљања – Савет ХФ-а
Савет Хемијског факултета има 23 члана и то 13 из наставног особља, 2 из
ненаставног особља, 4 из редова студената и 4 из редова оснивача (Републике Србије).
Студентски парламент Факултета бира чланове Савета из реда студената који су по први
пут уписали годину у школској години у којој се избор врши, тајним гласањем, већином
од укупног броја чланова, а самостално ближе уређује поступак кандидовања и начин
спровођења гласања. При избору се мора водити рачуна о заступљености полова. Мандат
чланова Савета из редова студената траје годину дана. Надлежност Савета ближе су
одређене чланом 13. Статута Хемијског факултета. Савет доноси одлуке већином гласова
укупног броја чланова.

Орган пословођења - Декан, Декански колегијум, Проширени Декански колегијум
Декан (директор) је руководилац и орган пословођења Факултета. Продекани су
чланови Деканског колегијума (Управе), који на челу са деканом пословоди Факултетом и
доноси важне одлуке у корист развоја и вођења Факултета. Управа Хемијског факултета
има четири продекана и то:
• Продекан за финансије

• Продекан за наставу

• Продекан за науку

• Студент продекан
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Проширени Декански колегијум, поред декана и продекана, чине и шефови
катедри.

Стручни орган - Наставно-научно и изборно веће
Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета. При расправљању,
односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу
студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у
раду Наставно-научног већа учествује студент продекан, као и представници студената
које бира Студентски парламент, и то тако да њихов број представља до 20% од укупног
броја чланова Наставно-научног већа. Надлежност Наставно-научног већа је ближе
одређена Статутом Хемијског факултета, чланом 25. Редовне седнице Наставно-научног
већа одржавају се сваког другог четвртка у месецу.
Изборно веће бира у и/или разрешава запослене наставног звања.

Студентски парламент
О Студентском парламенту ће више речи бити у одељку Студентске организације.

Особе задужене за руковођење Хемијским факултетом (у академској години
2017/2018):
Председник Савета факултета: проф. др Драган Манојловић
Декан факултета: проф. др Иван Гржетић
Продекан за наставу: доц. др Татјана Вербић
Продекан за науку: проф. др Драгана Милић
Продекан за финансије: проф. др Радивоје Продановић
Студент продекан: Ненад Зарић
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Шеф катедре за аналитичку хемију: проф. др Душанка Милојковић - Опсеница
Шеф катедре за биохемију: проф. др Марија Гавровић - Јанкуловић
Шеф катедре наставу хемије: проф. др Драгица Тривић
Шеф катедре за општу и неорганску хемију: проф. др Катарина Анђелковић
Шеф катедре за органску хемију: проф. др Душан Сладић
Шеф катедре за примењену хемију: проф. др Бранимир Јованчићевић
Секретар факултета: Бошко Радивојевић
Руководилац студентске службе: Радомир Анђелковић
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Стручне службе Факултета
Студентска служба
Налази се у холу Факултета, у приземљу (блок А). У студентској служби можете да
пријавите испите уколико то не можете да урадите електронским путем, упишете годину,
добијете информације о студентским кредитима, стипендијама, смештају у студентске
домове, као и о свему осталом што вас интересује, а у вези је са наставом. Радно време
студентске службе је сваког радног дана од 8.00 до 15.30 часова.
Контакт: е-пошта: studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs
Број телефона: 011/ 3336 – 678

Скриптарница
Налази се у холу у приземљу зграде (блок Б). У скриптарници можете купити
уџбенике и практикуме штампане од стране Издавачког центра Хемијског факултета.
Радно време је сваког радног дана од 08:30 до 15:30 .

Библиотека
Библиотека у својим фондовима има преко 100000 библиотечких јединица. Од тога
је највећи број страних серијских публикација, уџбеничка и приручна литература из
хемије која служи за одржавање наставе. Осим ове, билиотека поседује и одређен број
енциклопедија, речника и зборника. У склопу библиотеке, налази се и читаоница
Хемијског факултета.

Музеј хемије
Музеј хемије је збирка вредних експоната из наранијих периода хемије у Србији и
посвећен је великанима српске хемије, на челу са Симом Лозанићем. Инфомације о
Музеју хемије можете добити на интернет-страници Хемијског факултета.

3

Водич за бруцоше Хемијског факултета 2017/2018

Студентске организације

Поред основног програма студирања, студенти су у могућности да учествују у
различитим студентским организацијама. Оне служе да би повезале студенте и детаљније
их укључиле у систем школовања на Хемијском факултету. Неке од организација које
постоје на факултету су Студентски парламент, Волонтерски центар и Центар за
научноистраживачки рад студената. Факултет такође поседује часопис за студенте
Хемијског факултета - „Позитрон“.

1.

Студентски парламент
Представља студентску организацију која заједно решава студентске проблеме,

учествује на Научно-наставном већу и организује и води друге студентске организације.
Чланове Парламента представљају студенти са свих студентских група изабрани од стране
студената. Чланови Парламента подразумевају председника парламента који води седнице
парламента и записничара који води евиденцију седнице. Уколико представник
Парламента није присутан, његову функцију обавља потпредседник. Остали чланови по
договору добијају неку од функција у Парламенту (на пример: Волонтерски центар,
одржавање званичне странице Хемијског факултета на Фејсбуку, Центар за НИРС итд.).

2.

Волонтерски центар
Организација окупља студенте са нашег Факултета поводом реализације

различитих манифестација које се одрржавају на Хемијском факултету или у сарадњи са
Факултетом. На овај начин студенти се могу дружити и да стекну волонтерско искуство
које се вреднује одређеним бројем ЕСПБ-а3. Неке од активности су: Ноћ музеја,
волонтирање у студенској служби, при упису нових студената, у лабораторијама, на
такмичењима

итд.

Више

информација

можете

добити

путем

маил-а

volonteri@chem.bg.ac.rs
ЕСПБ – Европски систем за пренос бодова. Ови поени не утичу на поене за буџет или студенстки дом и
додељују се на крају студирања као прилог уз завршени програм студирања.
3

4

Водич за бруцоше Хемијског факултета 2017/2018
3.

Центар за научноистраживачки рад студената – Центар за НИРС
Центар за научноистраживачки рад студената представља студентску организацију

посвећену промоцији научног рада студената и стицања искуства у писању радова или
лабораторијском раду са професорима пре писања завршног рада. То подразумева рад са
менторима и могућност показивања интересовања према специфичним областима рада
катедри Хемијског факултета. Улога Центра у процесу добијања места студената за рад у
лабораторијама или писање радова своди се на посредника између студента и
потенцијалног ментора, као и први степен селекције кандидата пре упознавања и
разговора са ментором. Предност пријаве студената за научноистраживачки рад преко
Центра јесте гаранција добијања писменог доказа о раду студента у виду препоруке
професора или потврде о волонтирању.
Више информација о Центру за НИРС можете наћи на интернет-страници
Хемијског факултета (http://chem.bg.ac.rs/studorg/index.html) или на Фејсбук-страници
(https://www.facebook.com/cnirshf), као и путем е - поште: nirs@chem.bg.ac.rs

4.

Часопис ,,Позитрон“

Часопис Позитрон је гласило студената Хемијског факултета, а његов првенствени
циљ је да својим садржајем упути на акције студената, рад Студентског парламента,
културна дешавања и студентски живот уопште. Поред информативних, у Позитрону ћете
пронаћи и едукативне текстове везане за област природних наука, као и актуелности у
свету хемије али и разне друге занимљивости.
Коме је намењен часопис Позитрон? Позитрон је намењен студентима, наставницима, као
и свим љубитељима хемије које желимо да упознамо са науком али и дешавањима на
Хемијском факултету.
Где могу да набавим овај часопис? Овај часопис је бесплатан и лако доступан на сајту
Хемијског факултета, на интернет адреси: http://chem.bg.ac.rs/studorg/index.html одакле га
можете преузети у .pdf формату,
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Када излази часопис Позитрон? Часопис Позитрон излази периодично.
Да ли и ја могу да учествујем у креирању часописа? Својим идејама можете да
допринесете изгледу и квалитету часописа, стога шаљите нам ваше радове и предлоге
тема о којима желите да сазнате нешто више. Придружите нам се, јер је Позитрон
намењен управо вама. Радо ћемо одговорити на ваша питања и дати додатна појашњења
путем електронске поште (pozitron@chem.bg.ac.rs). Свака похвала, сугестија или критика
је добродошла.
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Питајте било шта, али не и било кога!
За сва додата питања која нису обухваћена овим информатором, на располагању
вам стоје:
Продекан за наставу:
Доцент др Татјана Вербић
Ел. пошта: nastava@chem.bg.ac.rs
Студент продекан:
Ненад Зарић
Ел. пошта: student_prodekan@chem.bg.ac.rs
Студентска служба:
Телефон: 011 / 3336-678
Ел. пошта: studentska_služba@chem.bg.ac.rs

Хемијски факултет Универзитета у Београду налази се на Студентском тргу, 12-16,
11000 Београд. Аутобуске линије којима се може доћи до Хемијског факултета су 19, 21,
22, 28, 29, 31, 41 и Е9.

Припремили:
Слађана Савић, студент
Ненад Зарић, студент продекан
Вељко Чуровић, студент
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