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Студентима студијске групе СЕР
Модули ВО и ИО
Од септембарског испитног рока шк. 2015/16 који почиње 24. 08. 2016. испит из
предмета „Медицинске основе поремећаја гласа и говора“ одржаваће се на следећи
начин:
Испит се као и до сада састоји из три дела:
ТЕСТ
Студенти полажу тест првог дана испитног рока према списку који Катедри
доставља надлежна служба Факултета. Тест могу полагати само студенти који су
на списку и који су до назначеног датума у испитном року потврдили излазак на
тест, лично или путем телефона 021 484 3141. Након тог рока, потврђивање изласка
на испит није могуће. Студенти који нису потврдили излазак на тест не могу га
полагати.
На списак се могу дописати само студенти којима је надлежна служба Факултета
издала потврду да пријављивање испита електронским путем није могло бити
обављено.
Тест садржи 20 питања из поремећаја говора. За сваки тачан одговор студент
добија 1 (један) бод. Негативних бодова нема. За нетачан одговор или
неодговорено питање студент добија 0 (нула) бодова. Минималан број бодова за
пролазак на тесту је 12 (дванаест). Увид у тест, студенти могу остварити дан након
израде теста у 10, 00 сати, за шта је потребно јавити се асистенту Мили
Веселиновић, МА.
Коначан списак студената који су положили тест као и оних који полажу
практични и усмени испит, биће објаљен на огласној табли у згради Клинике за
болести ува, грла и носа.
Положени тест важи три испитна рока (осим апсолвентских). Уколико студент
који има положен тест потврди излазак на практични и усмени испит а истом не
приступи, положени тест се више не признаје, па зато тест мора полагати поново.

ПРАКТИЧНИ ДЕО ИСПИТА
Почиње извлачењем испитивача. Ако студент након тога одустане од испита у
испитну пријаву и испитни протокол уписује се оцена 5 (пет).
На практичном делу испита студент добија једног пацијента са патологијом гласа
или говора. Потребно је да студент од пацијента узме анамнезу и да сачини
процену гласовног и/или говорног статуса. Приликом изношења података пред
наставником студент је дужан да изнесе предлог дијагностичких и терапијских
поступака везаних за пацијента кога је имао на практичном делу испита.
УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА
Након успешно завршеног практичног дела испита, студент приступа усменом делу
испита извлачењем три питања. Два питања су из патологије гласа а треће питање
је из патологије говора.
ОЦЕНА НА ИСПИТУ
Након завршеног усменог дела испита, наставник, изводи коначну оцену
сагледавајући у првом реду оцене на практичном и усменом делу испита.
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