
Настава

Постоје два основна облика наставе на Физичком 
факултету: предавања и вежбе. Предавања држе 
наставници (редовни професори, ванредни 
професори и доценти), а вежбе обично асистенти 
или млади истраживачи. Предавања почињу око 1. 
октобра и држе се у блоковима од по два или три 
школска часа са паузом од по 15 минута између. На 
исти начин се држе и рачунске вежбе.  У распореду 
часова постоји пауза за ручак од око сат времена, 
обично око 12 или 13 часова. 

За разлику од предавања и рачунских вежби, које 
трају од почетка до краја семестра, лабораторијске 
вежбе почињу нешто касније, а њихово трајање 
зависи од броја експерименталних вежби 
предвиђених за одређени предмет, о чему ће вас 
обавестити предметни наставник. 

Настава се на I и II години одржава у учионицама 
и лабораторијама у згради Физичког факултета у 
улици Цара Душана 13. 

Осим у овој згради, Физички факултет има своје 
просторије у згради природно математичких 
факултета на Студентском тргу 12.

У Добрачиној 16 налази се зграда Института за 
метеорологију, који је саставни део Физичког 
факултета. 

Распоред предавања и вежби ћете добити на 
свечаном пријему студената који ће бити одржан 
почетком октобра (о тачном термину свечаног 
пријема обавештење ће бити истакнуто на сајту 
Факултета). 

Испити

По правилима која сад важе, испити се полажу 
у  испитним роковима (јануарски, фебруарски, 
јунски, јулски, августовски и септембарски). Уколико 
испит из обавезног предмета не положите у току 
једне године, следеће године исти предмет поново 
уписујете и слушате. Изборни предмети се могу 
променити.

Распоред испита се пре почетка сваког испитног 
рока објављује на огласним таблама и wеб сајту 
Факултета. Да бисте могли да полажете испит, 
морате претходно да га пријавите, што се на 
Физичком факултету ради преко електронског 
сервиса за студенте. За пријављивање на сервис 
вам је потребан password који ћете добити у 
студентском одељењу. 

Настава на старијим годинама се за смерове на 
којима се изучава ФИЗИКА одржава у згради 
ПМФ-а, док се настава за старије године смера 
МЕТЕОРОЛОГИЈА одржава у згради у Добрачиној 16.

Обавештења од значаја за 
студенте можете пронаћи и 
на нашој Facebook страници.

Уколико немате свој рачунар, можете користи 
рачунаре у студентској читаоници у згради 
ПМФ-а (Студентски трг 12, III спрат, сала 669) или 
у рачунарској лабораторији у Цара Душана 13 у 
приземљу. 

Испити се пријављују само у одређеним 
временским периодима који су тачно дефинисани 
за сваки рок и истакнути на огласним таблама и 
сајту Факултета у календару рада. 

Уколико имате проблем са пријављивањем испита, 
одмах (а најкасније до 11 часова претпоследњег 
радног дана у току текућег рока за пријављивање 
испита) се обратите студентској служби Факултета, 
мрежном администратору или продекану за 
наставу. 

Када се рок за пријављивање испита заврши и 
сервер закључи листу пријављених студената, 
технички више није могуће пријавити испит, што 
значи да се ваше име неће наћи на записнику за 
испит и нећете моћи да приступите полагању.

Просторије у згради у Душановој 13 нумерисане 
су бројевима од 1 од 100. У старом делу зграде 
једноцифрени бројеви су у приземљу, бројеви од 
10 до 19 на првом спрату (степениште десно), од 
20 до 29 на трећем спрату итд. У новом делу зграде 
просторије у приземљу нумерисане су бројевима 
од 50 до 59, на спрату (степениште лево) од 60 до 69. 

У згради ПМФ просторије су нумерисане бројевима 
од 100 па навише, при чему прва цифра означава 
број спрата увећан за 3. 

Уколико се деси да ваша права у току студија буду 
на било који начин угрожена или уколико дође 
до промена у вези са организацијом наставе, 
распоредом часова и испита - обратите се 
продекану за наставу.
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Предмети

Почетком школске године студенти 
преко студентских сервиса бирају предмете 
које ће слушати у текућој школској години. 

Предмети се бирају за оба семестра. За бирање 
предмета, уколико има потребе, студенти се могу 
консултовати са продеканом за наставу или са 
руководиоцима смерова. 

Сви студенти прве године студија бирају предмете 
који у збиру имају 60 ЕСПБ. 

У циљу бржег завршавања студија и ширег 
образовања, посебно успешним студентима се 
одобрава упис и више од 60 ЕСПБ бодова, али не 
више од 90, а све ЕСПБ преко 60 и буџетски студенти 
плаћају 1.000 динара по боду.

За упис више године студија у статусу буџетског 
студента, према тренутно важећој одлуци Владе, 
студентима је потребно да остваре најмање 48 
ЕСПБ. 

Самофинансирајући студенти виших година 
студија, бирају предмете у збиру од најмање 37 
ЕСПБ. Висина њихове школарине зависи од броја 
изабраних ЕСПБ (1.000 динара по боду).

Руководиоци смерова основних и мастер студија: 
•	 проф. др Јаблан Дојчиловић за смер Општа 

физика 
•	 проф. др Воја Радовановић за смер Теоријска и 

експериментална физика 
•	 проф. др Иван Белча за смер Примењена и 

компјутерска физика 
•	 проф. др Лазар Лазић за смер Метеорологија

Студентска служба, Цара Душана 13, 
Тел. 3281-375, milena@ff.bg.ac.rs
                                    
                              Библиотека, Цара Душана 13,
                      ел. 2183-896, svetozar@ff.bg.ac.rs

                     Библиотека, Студентски трг 12
                Тел. 7158-164, slavica@ff.bg.ac.rs

Еduroam 

Преко eduroam сервиса, 
студенти могу приступити интернету 
на самом факултету или у било којој 
институцији у Србији или свету која је учесник у 
едуроам програму. Где год да корисници приступају 
интернету преко eduroam сервиса, они користе 
исто корисничко име (username) и лозинку (pass-
word). На тај начин, једном намештен бежични 
уређај (лаптоп, смарт мобилни телефон, таблет, итд.) 
може се користити на сваком месту где је доступан 
eduroam сервис, без потребе додатног подешавања. 

На Физичком факултету приступне тачке (access 
points) су постављене на следећим местима: 
•	 Читаоница Физичког факултета (соба 669)
•	 Амфитеатар Физичког факултета (соба 661)
•	 Рачунарска лабораторија на Метеорологији

Наравно, поред ових приступних тачака, корисници 
могу да користе и приступне тачке других факултета 
у згради. 

На сајту Факултета можете наћи упутство за 
подешавање вашег уређаја, а у библиотеци у Цара 
Душана 13, username и password за eduroam сервис. 


