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Доставити:  

- Катедри за примењену математику 

- Продекану за наставу 

Предмет: Објављивање резултата на интернет страницама предмета 

Студентски парламент скреће пажњу Катедри за примењену математику на члан 63, став 6 

Правилника о основним академским и дипломским академским студијама, према коме је обавезно 

објављивање резултата испита на званичним интернет страницама предмета. Као студентски 

представници добили смо бројне примедбе студената, које се односе на важећу праксу објављивања 

резултата из предмета Математика 1 и Математика 2 (искључиво на табли предмета).  Проблеми које 

су студенти наводили су следећи: 

- Велике гужве које настају код табле за резултате јер Математику 1 и 2 полаже велики број 

студената. На тај начин неминовно долази до гурања и непотребног чекања да се сазнају 

резултати.  

- Резултати на табли су најчешће облепљени од врха до дна табле. С обзиром и да је витрина 

у којој се налазе стаклена, па се ствара одсјај, практично је немогуће студентима нижег 

раста да прочитају текст који се налази у врху табле, без помоћи колега или стајања на 

столицама. 

- Студенти који нису из Београда се излажу непотребним путним трошковима, а и 

непотребном губитку времена у испитном року. У зимским месецима када лоши временски 

услови утичу на саобраћај, овај проблем је нарочито изражен – чак и за студенте који станују 

у удаљенијим крајевима града и приградским насељима. 

Сматрамо да би се објављивањем резултата на сајту предмета, како је то Правилником 

предвиђено, решили наведени проблеми студената. Напомњемо да је овакав начин објављивања 

резултата већ годинама пракса на великом броју осталих предмета, што омогућује ефикасан протокол 

полагања испита, како за студенте, тако и за професоре и асистенте. Молимо Катедру за примењену 

математику да размотри и уважи овај предлог. 
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