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Апел за потпуно одлагање испита у 
фебруарском року 

Поштовани, 
 
Студентска унија Електротехничког факултета сматра да одлука о померању испита на 
предложени начин није добра. Наиме, температуре током дана варирају у малом опсегу, од 
-9 до -11 степени Целзијуса, као што можете видети на графику испод (црвена линија 
означава температуру: 

 
Табела 1: температура на дан 5. фебруар 

 
Табела 2: температура на дан 6. фебруар 

 
Референце:  
http://www.wunderground.com/history/airport/LYBE/2012/02/05/DailyHistory.html 
http://www.wunderground.com/history/airport/LYBE/2012/02/06/DailyHistory.html 

Анализом графика се може приметити да је у потпуности свеједно да ли се испит одржава у 
8 часова или у 15 часова, спољашња температура је иста, а како грејање у овом периоду 
константно ради, и унутрашња температура је такође приближно иста у току целог дана. 
Оваква ситуација ће према прогнозама потрајати још око десет дана. 

Обзиром на стање у салама у којима се испити полажу и температурама у њима немогуће је 
и нездраво полагати испите у таквим условима. Студенти ће на крају заиста изаћи на ове 
испите ако буду приморани и тиме угрозити своје здравље. Овим путем желимо да 
напоменемо да седење у хладној просторији до 3 сата без кретања представља реалну 
опасност по здравље и може изазвати озбиљне здравствене проблеме.  

http://www.wunderground.com/history/airport/LYBE/2012/02/06/DailyHistory.html
http://www.wunderground.com/history/airport/LYBE/2012/02/06/DailyHistory.html
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Сматрамо да није неопходно ове испите држати сада, у тренутку када је у држави 
проглашена ванредна ситуација, као и да није разумно стављати студенте у позицију да 
бирају између свог здравља и положеног испита. Треба имати у виду колегинице које ће 3 
сата седети на хладним дрвеним клупама. Надамо се да сте свесни какве то последице може 
имати. 

Верујемо да је могуће наћи сале викендом током летњег семестра на неком другом 
факултету на БУ, и апелујемо на факултет да уложи додатне напоре да се то и реализује. Ако 
је немогуће сале наћи данас, онда касније у току семестра. СУЕТФ нуди своју подршку пред 
свим званичним институцијама и спремни смо да пишемо допис подршке нашем факултету 
Министарству. 

У односу на претходно изнесене ставове можда мање битно, али вредно помена је и то да 
оваква реакција поново не решава ситуацију у коју сада стављате студенте, професоре и 
дежурне на испитима који су унапред уплатили зимовања како би искористили недељу дана 
паузе после фебруарског испитног рока. 

 
 
 
 
 
 

М.П.                        У нади да ђете донети праву одлуку 
Студентска унија 


