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ПРАВИЛА ОДРЖАВАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
За упис на основне академске студије 2022/23.

Неопходно је да кандидати пријављени за полагање пријемног испита
буду испред Факултета најмање 15 минута пре заказаног термина испита.

 Пријемни испит је писани и траје 1 сат (пројектни менаџмент), односно 2 сата
(математика).

 Да би приступили пријемном испиту, кандидати морају код себе имати:

o личну карту или пасош,

o хемијску оловку која пише плаво.

 Тест кандидат добија од дежурног.

 На испиту је забрањено коришћење додатних помагала (џепних рачунара, мобилних
телефона, бежичних комуникација и слично). Сви кандидати који буду користили
недозвољена средства биће удаљени са испита - дисквалификовани.

 Kандидат на тесту, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује презиме,
име родитеља, своје име и датум рођења.

 Пре почетка испита дежурни ће проверити идентитет кандидата као и податке које је
кандидат уписао на тесту. По завршетку идентификације, личну карту или пасош
обавезно склонити са стола, тако да на столу остане само тест и хемијска оловка.

 Tест се не сме потписивати, нити стављати било који знак осим онога што је предвиђено.
Kандидат који на било који начин додатно означи тест ће аутоматски дисквалификован.

 Kандидатима је дозвољена само једна замена теста уколико су погрешно попунили
одређени део обрасца. Замена није дозвољена у последњих 15 минута пријемног
испита.

http://www.pmc.edu.rs
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 Број питања на пријемном испиту за студијски програм Пројектни менаџмент је 20 и
сваки задатак носи 3 бода, на пријемном испиту за студијски програм Информациони
системи и развој софтвера број задатака је 10 и сваки задатак носи 6 бодова.

 Kандидат одговара на питање заокруживањем одговора на тесту под бројем који
одговара броју тог задатка.

 Пријемни испит за студијски програм Пројектни менаџмент се спроводи у форми теста
затвореног типа, односно са понуђеним одговорима. Тест садржи двадесет питања, са
по пет понуђених одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор носи три поена.
Нетачни одговор носи минус 0.3 поена. Заокруживање петог понуђеног одговора „Не
знам“ не носи поене.

 Пријемни испит за студијски програм Информациони системи и развој софтвера се
спроводи, такође, у форми теста затвореног типа, односно са понуђеним решењима
задатака. Тест математике садржи десет задатака, са по пет понуђених решења, од
којих је само једно тачно. Заокружено тачно решење вреди шест поена. Нетачни
одговор носи минус 0.6 поена. Заокруживање петог понуђеног одговора „Не знам“ не
носи поене.

 Уколико кандидат за постављено питање не заокружи одговор, заокружи више
одговора, или прецрта одговор, добија нула бодова.

 На обрасцу за одговоре није дозвољено брисање ни исправљање већ заокружених
одговора.

 Дежурни не могу давати информације о задацима.

 Kада кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке.
Дежурни узима тест од кандидата и потписује потврду о полагању пријемног испита и
враћа је кандидату. Потписана потврда о полагању је доказ о предаји теста.

 Излазак из сале је могућ најраније 15 минута после почетка испита, уз обавезну предају
теста. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка испита.

 15 минута пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале. Kандидати морају
сачекати крај испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да
ли су предали свој образац за одговоре.
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 Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне
са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, даваће
дежурни.
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