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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ФИЗИЧКО -ТЕХНИЧКА МЕРЕЊА 
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА СЕНЗОРЕ И АКТУАТОРЕ 

 
УПУТСТВА ЗА СТУДЕНТЕ У ТОКУ ВЕЖБИ 

 
 Вежбе из предмета ФИЗИЧКО -ТЕХНИЧКА МЕРЕЊА и СЕНЗОРИ И АКТУАТОРИ се 
одржавају у два циклуса од по четири вежбе. Један циклус траје четири радне недеље (1 
вежба у току радне недеље). 

Студенту је дозвољено да у току једног циклуса пропусти само једну вежбу без 
објашњења наставном особљу али је дужан да ту вежбу надокнади у договору са 
предметним асистентом. Уколико студент пропусти више вежби од једне у току једног 
циклуса потребно је да наставном особљу оправда изостанак одговарајућим лекарским 
уверењем према Статуту факултета. 

Вежбе се раде према упутствима датим у „ЛАБОРАТОРИЈСКОМ ПРАКТИКУМУ-
ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКА МЕРЕЊА - СЕНЗОРИ, Драган Станковић, Александра Ђуришић“ 
који је студент дужан да набави у Скриптарници ЕТФ-а. 

Студент је дужан да прочита упутство за вежбу из Практикума пре него што дође на 
вежбе.  

Када студент приступи раду на вежби дужан је, након повезивања одговарајуће 
шеме, да ПОЗОВЕ АСИСТЕНТА да провери њену исправност ПРЕ УКЉУЧЕЊА било 
каквих инструмената. Студент је дужан да, након завршене вежбе, исту остави у стању које 
је нашао пре почетка рада. Сваку штету која је настала не придржавањем ових упутстава 
студент је дужан да лично надокнади у договору са асистентом. 

Обавеза студента је да за сваку вежбу коју је урадио напише реферат о урађеној 
вежби који ће се чувати до краја следећег семестра у Лабораторији у посебној фасцикли 
(коју је дужан сам да набави) са његовим именом и презименом, бројем индекса и ознаком 
смера. 

Извештај се пише на формату папира А4 и треба да садржи: 
- насловну страну са оквиром у коме су следећи подаци: назив факултета, 

назив предмета који се слуша, број и назив вежбе, име и презиме студента, 
број индекса, смер, школска година. 

- кратак опис теоријских основа вежбе 
- кратак опис и схему повезивања коришћене апаратуре 
- таблицу са измереним резултатима 
- графички приказ добијених резултата 

Студент који има написан реферат може да приступи усменој одбрани вежбе код 
предметног асистента у било ком термину за вежбе према објављеном распореду. 

УСЛОВ ЗА ИЗЛАЗАК НА ИСПИТ СУ СВЕ УРАЂЕНЕ И ОДБРАЊЕНЕ ВЕЖБЕ И 
ПОТПИС АСИСТЕНТА У ИНДЕКСУ КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ ОВЕ 
НАСТАВНЕ ОБАВЕЗЕ. ПРОСЕЧНА ОЦЕНА СА ВЕЖБИ УЛАЗИ У ФИНАЛНУ ОЦЕНУ 
КОЈУ СТУДЕНТ ДОБИЈА ИЗ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПОХАЂА. 

Студенти могу у сваком тренутку поставити питање асистентима о свему што је 
везано за вежбу коју раде и затражити објашњење за све нејасноће око исте. 

У Лабораторији је дозвољено: 
 - кување кафе или чаја 
 - тихи разговор који не омета друге колеге у раду 
 - слушање тихе музике 
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