
УПУТСТВО ЗА ЕКВИВАЛЕНЦИЈУ ИСПИТА – ПРЕЛАЗАК НА НОВУ АКРЕДИТАЦИЈУ

ИАС НАСТАВА ХЕМИЈЕ

Студенти  који  уписују  прве  четири године  студија  прелазе  на  нову  акредитацију  уз
еквиваленцију  испита.  Студенти  који  уписују  пету  годину  студија  НЕ  ПРЕЛАЗЕ  на  нову
акредитацију. Студенти  пете  године  се  уписују  по  старој  акредитацији  и  до  30.  9.  2022.
године  тре а  да  заврше  студије.  Након  истека  овог  рока  ови  студенти  прелазе  на
реакредитован програм.

 Сви  идентични  испити  се  признају  према  табели  водећи  рачуна  о  новом  броју  ЕСПБ
кредита. 

 Упис на трећу годину: друга година се по новом и старом програму разликује за Педагошку
праксу 1 и Изборни предмет 2 (два нова предмета). 
o Свим студентима који су  положили испит из предмета Педагогија  део тог испита се

признаје и као Педагошка пракса 1, на основу потписа (евиденције) предметног проф.
др Слађане Анђелковић. 

o Студентима се признаје положени Изборни предмет 2 по старом као Изборни предмет
3 по новом,  с тим да предмет Социјална психологија образовања (по новом Изборни
предмет 2) изаберу уместо Изборног предмета 3 по новој акредитацији. Ова препорука
је и због захтева за 6 ЕСПБ из области психологије. 

o Студентима који су у  другој  години  положили испит  из предмета Обрада резултата
мерења (по новој акредитацији Изборни предмет 1), тај испит се признаје као испит из
предмета Основе аналитичког процеса (Изборни предмет 3) по новој акредитацији. 

o Студентима  који  су  положили  ПОХ  и  ОХ  -  средња  оцена  из  ова  два  
предмета, у случају потребе заокружена на вишу вредност, признаје се као оцена из
ОХ1 и оцена из ОХ2.

o Студентима који су положили само ОХ -  оцена се признаје као оцена из ОХ1 и као
оцена из ОХ2.

o Студентима  који  су  положили  само  ПОХ  -  без  обзира  на  оцену,  признаје  се
максималних 30 поена за предиспитне обавезе из предмета ОХ1 и предмета ОХ2.  

 положени испити са треће године
o Положен испит  из  једног  од предмета  из  пула  из орни  предмет  3  признаје  се  као

положен  испит  из  предмета  под  истим  називом  (из орни  предмет  4)  нове
акредитације.

 положени испити са четврте године
 Положен испит  из  једног  од предмета  из  пула  из орни  предмет  4  признаје  се  као

положен  испит  из  предмета  под  истим  називом  (из орни  предмет  5)  нове
акредитације.

 Положен испит  из  једног  од предмета  из  пула  из орни  предмет  5  признаје  се  као
положен  испит  из  предмета  под  истим  називом  (из орни  предмет  6)  нове
акредитације.

 Положен испит из предмета Ода ране о ласти неорганске хемије (из орни предмет 5)
признаје  се  као  положен  испит  из  предмета  Методе  синтезе  и  карактеризације
неорганских једињења (из орни предмет 6) нове акредитације.



 Положен испит из предмета Основи супрамолекулске хемије и нанохемије (из орни
предмет  5)  признаје  се  као  положен  испит  из  предмета  Основи  супрамолекулске
хемије (из орни предмет 6) нове акредитације.


