ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
У БЕОГРАДУ

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР НАСТАВЕ, ИСПИТА И РАСПУСТА
У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
Почетак наставе за студенте прве године основних студија
Почетак наставе за студенте друге и треће године основних студија и
студенте специјалистичких студија
Завршетак наставе за студенте прве године основних студија
Завршетак наставе за студенте друге и треће године основних студија и
студенте специјалистичких студија.
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР
Почетак наставе за студенте свих студијских програма
Завршетак наставе за студенте свих студијских програма
РАСПУСТИ
Зимски распуст са Јануарским испитним роком за студенте прве године
Зимски распуст са Јануарским испитним роком за студенте друге и
треће године основних студија и студенте специјалистичких студија
Летњи распуст
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ (нерадни дани)
Дан примирја у Првом светском рату
Новогодишњи и Божићни празници
Сретење - Дан државности
Васкршњи празници са пролећним распустом
Празник рада
ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ (радни дани)
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
Свети Сава
Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату
Дан победе
Видовдан

02.10.2017. године
09.10.2017. године
12.01.2018. године
20.01.2018. године
19.02.2018. године
02.06.2018. године
15.01. до 18.02.2018. године
22.01. до 18.02.2018. године
25.06. до 23.08.2018. године
11.11.2017. године
01.01. до 07.01.2018. године
15. и 16.02.2018. године
06.04. до 09.04.2018. године
01. и 02.05.2018. године
21.10.2017. године
27.01.2018. године
22.04.2018. године
09.05.2018. године
28.06.2018. године

ИСПИТНИ РОКОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. години
Испити се у школској 2017/18. години организују, у складу са Законом о високом образовању и
Статутом Школе, у 6 испитних рокова:
Предмети који се слушају у зимском семестру полажу се у следећим испитним роковима: јануарски,
априлски, јунски, септембарски, октобарски 1 и октобарски 2 испитни рок.
Предмети који се слушају у летњем семестру полажу се у следећим испитним роковима: јунски,
септембарски, октобарски 1 и октобарски 2 испитни рок.
Изузетак су испити из предмета који се полажу једанпут у првом року по завршетку наставе.

TEРMИНИ ПРИJAВЉИВAЊA ИСПИТА И TРAJAЊE ИСПИTНИХ РOКOВA
У ШКOЛСКOJ 2017/2018. години
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Испитни рок

Термин пријављивања испита

Трајање испитног рока

ЈАНУАРСКИ
АПРИЛСКИ
ЈУНСКИ
СЕПТЕМБАРСКИ
ОКТОБАРСКИ 1
ОКТОБАРСКИ 2

18. - 22.12.2017. године
02. - 06.04.2018. године
21. - 25.05.2018. године
25. - 29.06.2018. године
13. - 14.09.2018. године
01. - 02.10.2018. године

22.01. - 10.02.2018. године
16. - 28.04.2018. године
04. - 23.06.2018. године
24.08. - 12.09.2018. године
17. - 29.09.2018. године
03.-04.10.2018. године

