
УПУТСТВО ЗА ЕКВИВАЛЕНЦИЈУ ИСПИТА – ПРЕЛАЗАК НА НОВУ АКРЕДИТАЦИЈУ

ОАС ХЕМИЈА

Сви студенти који су при упису школске 2020/21. године уписани по старој акредитацији, у циљу
завршетка  студија  по  истој,  а  нису  дипломирали  до  30.  9.  2021.  године  прелазе  на  нову
акредитацију уз еквиваленцију испита.

 Сви  идентични  испити  се  признају  према  та ели  водећи  рачуна  о  новом  роју  ЕСПБ
кредита.

 Положени испити са прве године:  Уколико је студент положио Психологију као из орни
предмет 1, то му се признаје на истој позицији удући да је то о авезни предмет на ИАС
Настава  хемије  (правило  –  из орни  предмети  могу  ити  и  о авезни  предмети  другог
студијског програма истог нивоа студија).

 Положени  испити са друге године: 
o Уколико је студент положио Педагогију као из орни предмет 2, то му се признаје на

истој  позицији удући да је то о авезни предмет на ИАС Настава хемије (правило –
из орни предмети могу ити и о авезни предмети другог студијског  програма истог
нивоа студија).

o Положен испит из предмета О рада резултата мерења се признаје као положен испит
из предмета Основе аналитичког процеса.

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  Примењене  иокатализе  признаје  се  као  положен  испит
Биокатализа  и  мета олички  инжењеринг  из  истог  пула  (из орни  предмет  3)  нове
акредитације.

o Стручна пракса као нови предмет се признаје свим студентима који су је одрадили у
оквиру  предмета  Индустријска  хемија  према  старој  акредитацији.  Уколико  неки
студент који уписује четврту годину није одрадио студентску праксу у оквиру старог
предмета  Индустријска  хемија,  имаће  могућност  да  праксу  одради  у  зимском
семестру 2021/22. године према Упутству за стручну праксу. 
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• Положени испити са четврте године:
o Положен испит из Механизама неорганских реакција (из орни предмет 4) признаје се

као  положен  испит   из  предмета  Методе  синтезе  и  карактеризације  неорганских
једињења (из орни предмет 5) нове акредитације.

o Положен испит из предмета Ода ране о ласти неорганске хемије (из орни предмет
4) признаје се као положен испит под истим називом у пулу из орних предмета 4 нове
акредитације. 

o У  случају  да  је  студент  уз  испит  из  предмета  Механизми  неорганских  реакција
(из орни предмет 4) положио испит из неког од других предмета из пула из орног
предмета  5, а не из Ода раних о ласти неорганске хемије, онда се положени испит
из  Механизама  неорганских  реакција  признаје  као  положен  испит  из  предмета
Ода ране о ласти неорганске хемије (из орни предмет 4) нове акредитације.

o У случају да је студент уз  испит из предмета Ода ране о ласти неорганске хемије
(из орни предмет 5) положио испит из неког од других предмета из пула из орног
предмета 4, а не из Механизама неорганских реакција, онда се положени испит из
Ода раних  о ласти  неорганске  хемије  признаје  као  положен  испит  из  предмета
Методе синтезе и карактеризације неорганских једињења (из орни предмет 5). 

o Положен испит из предмета Школски огледи у настави хемије 1  се признаје на истој
позицији удући да је то о авезни предмет на ИАС Настава хемије (правило – из орни
предмети  могу  ити и о авезни предмети  другог  студијског  програма истог  нивоа
студија).

o Положен испит из Из орног предмета Д признаје се као положен испит из предмета
Увод у истраживачки рад (из орни предмет 6) нове акредитације.
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