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ДРАГЕ КОЛЕГИНИЦЕ И КОЛЕГЕ, 

Факултет који сте уписали постоји од 1960. године и имате много разлога 
да будете поносни што ћете овде стасавати као инжењери. Репутацију овог 
факултета деценијама су градили угледни професори и хиљаде инжењера 
пре вас. На вама је да наставите ту традицију. То значи да, поред права, 
имате и одређене обавезе. 
 
 Статус студента донеће вам одређене привилегије и права, у чијем 

остаривању вам могу помоћи колеге у Студентском парламенту и 
запослени у Студентској служби. 
 

 Сада сте студенти – комуницирајте на академском нивоу. Покажите 
добре манире и у усменој и у писаној комуникацији са професорима 
и запосленима на факултету. Сваки имејл започните обраћањем 
(„Поштовани...“), а завршите поздравом и својим именом и 
презименом („С поштовањем, ...“). 
 

 Имајте у виду да право на изражавање сопствених ставова повлачи и 
обавезу уважавања туђих ставова. Будите толерантни према 
различитостима, а немојте толерисати дискриминацију било које 
врсте. 
 

 Као што имате право да негујете индивидуални стил облачења, тако 
имате и обавезу да поштујете одређена правила. У зградама 
факултета није дозвољено носити: шортсеве и доње делове 
тренерки; мини сукње и мини хаљине; горње делове одеће са 
бретелама и/или са дубоким изрезом спреда или позади, као и оне 
који откривају стомак; прљаву, поцепану или провидну одећу; 
јапанке, папуче и, уопште, обућу која открива већи део стопала и 
прстију; политичке симболе и обежја. 
 

 У најкраћем, поштујте правила пристојности, јер својим изгледом и 
понашањем учествујете у креирању имиџа целог факултета и 
универзитета.  
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РАДНИ КАЛЕНДАР 
за академску 2022/2023. 
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МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Распоред предавања и вежби у зимском семестру 
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ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Распоред предавања и вежби у зимском семестру 

 

  



 ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 

УРБАНО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Распоред предавања и вежби у зимском семестру 
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РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 
И СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Распоред предавања и вежби у зимском семестру 
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ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Распоред предавања и вежби у зимском семестру 
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ОБЈЕКТИ ФАКУЛТЕТА 
 

 

Комплекс Факултета инжењерских наука у Крагујевцу чине  
четири објекта (А, Б, Ц и Д). 

 
Како пронаћи салу:  

Пример 1: Ако у распореду стоји „А-I-34“ то значи: А – објекат А,  
I – први спрат, 34 – број сале. 

Пример 2: Ако у распореду стоји „сала 119“ подразумева се да је у питању 
објекат Д, а 119 је број сале.  
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ОСНОВНИ ТЕРМИНИ 
БРУЦОШ – жаргонски назив за студента прве године. 

СЕМЕСТАР – дели академску годину на два временска периода по 15 
недеља (зимски и летњи семестар). Овера семестра је услов за упис следећег 
семестра и подразумева прикупљање потписа професора, којим они 
потврђују да је студент присуствовао/ла предавањима.  

ПРЕДАВАЊА – настава коју држи професор. 

ВЕЖБЕ – практичан део наставе, који најчешће држе асистенти.  

СКРИПТА – штампана или писана скраћена верзија градива.  

СЕМИНАРСКИ РАД – самостално или групно дело студената под вођством 
ментора, којим студенти доказују способност примене стеченог знања и 
самосталног служења стручном литературом. 

КОЛОКВИЈУМ – тест знања из дела градива. Може да буде ослобађајући 
(део градива који се положи на колоквијуму не мора да се полаже на 
испиту) или услов за излазак на испит.  

ИСПИТ – може се полагати усмено и писмено. Студент након завршетка 
предиспитних обавеза полаже завршни испит. У укупан број од 
максималних 100 поена рачуна се: активност на предавањима, семинарски 
радови, практичан рад, колоквијуми и завршни испит. Колико свака 
активност носи поена, професор треба да презентује студентима на почетку 
похађања предмета.  

ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) – максималан број бодова у току 
једне академске године је 60. Студент који се финансира из буџета 
опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари 
најмање 48 ЕСПБ бодова. Студент који се сам финансира опредељује се, у 
складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно 
да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА – врши се на основу предиспитних обавеза и 
завршног испита. За показано знање студент добија оцену на скали од 5 
(није положио) до 10 (изузетан). Сваки предмет је вреднован са максимално 
100 поена. На основу стечених поена студент може добити следеће оцене: 
0-50 оцена 5, 51-60 оцена 6, 61-70 оцена 7, 71-80 оцена 8, 81-90 оцена 9, 91-
100 оцена 10. 
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АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 Основне академске студије (ОАС) могу трајати три или четири 
године и у зависности од тога студент може остварити 180 или 240 ЕСПБ. 
 Мастер академске студије (МАС) могу трајати једну или две године 
и студент може остварити 60 ЕСПБ по години студија. По завршетку МАС 
стиче се академски назив „мастер“ са назнаком звања другог степена 
студија из одговарајуће области. 
 На докторским студијама (ДС) се може остварити 180 ЕСПБ, уз 
претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ на ОАС и МАС. По 
завршетку ДС стиче се звање „доктор наука“ са назнаком области. 

СТИПЕНДИЈЕ – право на студентску стипендију имају студенти који су 
уписани први пут у текућој школској години на студије I, II или III степена, 
чије се школовање финансира из буџета, који нису у радном односу, имају 
држављанство Р. Србије и пребивалиште на територији Р. Србије, нису 
губили ниједну годину током студија, положили су све испите из 
претходних година и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет).  

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ – право на студентски кредит имају студенти који 
су уписани први пут у текућој школској години на студије I, II или III 
степена, чије се школовање финансира из буџета, који нису у радном 
односу и имају држављанство Р. Србије и пребивалиште на територији Р. 
Србије. Број студентских кредита је ограничен и утврђује се према 
расположивим средствима у буџету Р. Србије. Корисник кредита који је 
током студија остварио просечну оцену најмање 8,50 може се ослободити 
враћања кредита. 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ је орган високошколске установе, чији је циљ 
остварење права и заштита интереса студената. Право да бира и да буде 
биран има сваки уписани студент. На изборима могу учествовати појединци 
и студентске организације. Чланови Студентског парламента у телима 
факултета и универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу 
студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса.  

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН као посредник између студената и Деканског 
колегијума заступа интересе студената, помаже им у остварењу њихових 
права и обавештава их о раду органа на чијим седницама присуствује. 
Студенти могу да се обрате студенту продекану када год имају неки 
проблем у вези са студирањем. 

ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШУМАДИЈЕ је студентска организација 
која заступа интересе студената.  
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ПРАВИЛА ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

У току школске године постоји пет редовних испитних рокова: јануарски, 
фебруарски, јунски, августовски и септембарски. Студенти пре почетка 
сваког од рокова пријављују испите које желе да полажу у том року. 
Студенти имају право на две бесплатне пријаве по испиту, после тога 
пријаве се плаћају. 

Приликом полагања испита, студент је у обавези да дође у салу 15 минута 
раније, а идентитет студента се утврђује на основу идентификационе 
картице, индекса, личне карте или пасоша. Приликом уласка у просторију 
у којој се полаже испит, студент је дужан да одложи све предмете који нису 
неопходни за полагање испита на место које одреди дежурни сарадник. 
Држање материјала мимо дозвољеног места сматраће се повредом 
дужности студента и повлачи дисциплинску одговорност.  

На полагању испита студенти за писање могу користити искључиво 
вежбанке које добијају на испиту. Студент је дужан да на почетку испита 
попуни податке на насловној страни вежбанке и то: име и презиме, број 
индекса, назив предмета и датум одржавања испита. 

Током полагања испита могу се користити само дозвољена средства 
односно она која предметни наставник именује као дозвољена. Сва остала 
средства, као на пример „пушкице“, мобилни телефон са слушалицама, 
силиконска бубица, мобилни телефон без слушалица, џепни персонални 
рачунар и сл. сматрају се недозвољеним. Није дозвољено ангажовање другог 
лица да уместо студента полаже испит.  

За време полагања испита није дозвољен никакав вид комуникације између 
студената. Допуштено је постављање питања дежурном сараднику и то 
искључиво у вези са разјашњењем формулације задатка. Одговори на таква 
питања, као и сама питања су јавни и доступни свима. 

За време полагања испита није дозвољен излазак студента из просторије где 
се испит полаже и враћање у исту, као и устајање са места и кретање по 
просторији. Студенту није дозвољено да напусти просторију у којој се 
полаже испит док не протекне један сат од почетка испита.  

Непоштовање било ког од наведених правила повлачи удаљавање студента 
са испита и предузимање санкција према одредбама 

Правилника о дисциплинској одговорности студената! 
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АКТИВНОСТИ 

НАУКА – укључивање студената у пројекте Омладинске организације 
Шумадије и Студентског парламента и подстицање студената на 
научноистраживачки рад.  

Међу реализованим пројектима је 
пројектовање и постављање соларних клупа 
на више локација у Крагујевцу, док се у 
текуће пројекте убраја израда идејних 
решења за реконструкцију четири урбана 
џепа у Крагујевцу. 

 

ТАКМИЧЕЊА У ЗНАЊУ И СПОРТУ – 
турнири (фудбал, кошарка, стони тенис, 
шах, одбојка, рукомет, ПЕС, итд.), 
бесплатни термини на затворе-ним 
базенима, Универзитетска спортска 
лига, Куп ректора, Машинијада, 
Електријада, Грађевинијада... 

ПУТОВАЊА – посете другим факултетима, компанијама, сајмовима, 
организовање екскурзија, као и пријем гостију (иностраних студената)...  

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ – акције добровољног давања крви, нового-
дишњи пакетићи за децу, помоћ угроженима... 

ПРОЈЕКТИ – Студентски парламент реализује   

МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА – Erasmus и CEEPUS програми размене 
студената, који подразумевају боравак и студирање у иностранству, у 
трајању од једног или два семестра.  

СТУДЕНТСКА ТЕРЕТАНА – приземљe објекта Д. 

ЧИТАОНИЦA – у библиотеци (објекат А, приземље); у оквиру пројекта 
новог студентског клуба (на крову објекта Д), чија реализација је покренута, 
предвиђена је и додатна читаоница. 
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ИЗВОРИ ИНФОРМАЦИЈА 

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКЕ ПОСЛОВЕ  
Тел: 034/336-000 
E-mail: studentska.sluzba@fink.rs 

ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ – у холу објекта Д и на другим местима на 
факултету. 

САЈТ Факултета инжењерских наука (fink.rs): 

E-INDEKS – студентски сервис (studportal.fink.rs) који омогућава свим 
студентима да погледају свој досије (наставни план, пријављене и 
положене испите итд.), као и да пријаве испите. Налог за логовање је 
корисничко име у формату ime.prezime (ако име већ постоји, додаје се број, 
нпр. petar.petrovic1, petar.petrovic2 и сл.). Шифра за логовање се добија на 
email адресу коју сте оставили приликом уписа.  

MOODLE портал (moodle.fink.rs) – логовањем се добија приступ наставним 
материјалима, резултатима тестова и колоквијума, комуникацији са 
професорима и колегама на смеру... 

ОГЛАСНА ТАБЛА – доступна на сајту fink.rs; основни извор свих 
информација које објављује Служба за студентске послове (испитни 
рокови, распореди, резултати испита итд.) 

  facebook.com/fink.rs 

 @fink.rs 

 

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 
Просторија: Д-55 
E-mail: studentski.parlament@fink.rs 

 @studentskiparlamentfin 

 

  



 ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 
 

  
 

 
Факултет инжењерских наука 

Сестре Јањић 6 
34000 Крагујевац 
Тел. (034) 336 000 
Факс (034) 333 192 
http://www.fink.rs 
kontakt@fink.rs 

 


