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ПРАВИЛА ПОНАШАЊА И ПРОЦЕДУРА РАДА У 

ЛАБОРАТОРИЈИ 

 

НАПОМЕНА:За обраду података у Лабораторији се у већини случајева 

користи програм "ОРИГИН", те би сви студенти, а пре почетка вежби 

требало да савладају основе рада на овом програму. 

 

А. Пре доласка у Лабораторију 

1. Пре доласка у Лабораторију сваки студент треба да се припреми 

тако што ће се из расположиве литературе упознати са теоријским 

основама експеримента за предстојећу вежбу. Избор литературе је 

слободан, а минимум који се треба савладати (до потпуног 

разумевања) дат је у Практикуму. 

2. Помоћу коришћене литературе у радној свесци-лабораторијском 

дневнику (искључиво свеска А4 формата) студент треба да састави 

писану припрему за извођење вежбе. Припрема писана руком  треба 

да садржи задатке. Оквирни задатак се налази на крају практикума а 

конкретни задаци се налазе на радном месту у лабораторији. 

Припрема треба да садржи и скице апаратуре или електричне шеме 

које се користе у вежби, кратки подсетник како се апаратура и 

поједини њени делови подешавају и припремају за рад, изразе који 

ће се користити приликом обраде података. Тамо где је то могуће, у 

складу са задацима треба припремити и табеле за уношење 

резултата мерења. 

3. Ако студент наиђе на потешкоће и не успе да самостално савлада 

теоријске основе предстојеће експерименталне вежбе, онда ради 

помоћи и консултација треба да се обрати предметном  асистенту 

или наставнику, али пре термина вежбе. 
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Б. Рад у Лабораторији 

1. Вежбе почињу и завршавају се тачно у заказано време, а кашњење 

није прихватљиво и повлачи удаљавање студента из Лабораторије. 

Студент у заказано време улази у Лабораторију без позива, 

гардеробу оставља на вешалици, а торбу на столу поред улазних 

врата, тако да се по Лабораторији креће само са прибором за 

писање, рачунање и цртање. Мобилни телефон треба искључити пре 

или непосредно по уласку у Лабораторију! Студентима није 

дозвољено да уносе и у Лабораторији конзумирају храну или пиће! 

2. Особље Лабораторије због посла не може да гарантује безбедност 

гардеробе и торби, па се препоручује да студенти у истим не 

остављају вредне ствари. 

3. По уласку студент је дужан да се јави асистенту, како би био 

евидентиран његов благовремени долазак, као и да преда извештај 

за претходну вежбу. Прихватљив је заостатак од једног извештаја, у 

супротном, студент не може да ради вежбу. 

4. Одмах по евидентирању студент одлази до апаратуре за 

одговарајућу вежбу и почиње са припремом апаратуре. Тек након 

контроле коју треба да изврши предметни асистент или 

технички сарадник дозвољено је укључивање главних 

прекидача и извора напајања.Студенти морају да се строго 

придржавају овог захтева ради личне безбедности и безбедности 

опреме у Лабораторији. 

5. Усмену проверу знања и припремљености студента за  израду 

вежбе, као и адекватност писане припреме, асистент ће обавити  пре 

или у току израде вежбе.Ако студент не покаже задовољавајући 

ниво знања, онда му се налаже да  прекине са радом и да се додатно 

припреми за вежбу у складу са ставом А.1. 

 

 



3 
 

6. По завршеним мерењима студент треба да обави прелиминарна 

израчунавања и да помоћу рачунара у Лабораторији обради податке 

и графиконе које ће презентирати асистенту/наставнику. Ако су сви 

резултати у очекиваним и прихватљивим границама тачности 

студент може да искључи апаратуру и уреди свој радни простор. 

Уређивање радног простора подразумева уредно слагање 

инструмената, паковање каблова, враћање столица под сто и сл. 

7. После уређивања радног простора, студент треба да провери да ли је 

прегледан и прихваћен извештај са предходне вежбе. Ако постоје 

примедбе на извештај, исти ће бити враћен студенту на дораду. 

Након тога је студент може да напусти Лабораторију. 

8. У оквиру оцењивања рада студената бодују се следеће четири 

категорије:  (1.) долазак у заказано време;  (2.) писана припрема и 

ниво знања у вези са теоријским основама експеримента;  (3.)рад у 

Лабораторији (постизање тражених резултата у предвиђеном 

времену); и (4.) предавање извештаја са претходне вежбе на 

наредном термину. 

9. Рад на вежби ограничен је термином у распореду.  

 

В. По одласку из Лабораторије 

1. Пре доласка на следећу вежбу студент треба да обради прикупљене 

податке и припреми извештај. 

2. За обраду података студентима стоје на располагању рачунари у 

Лабораторији. Ове рачунаре студенти могу да користе у сваком 

термину када се у Лабораторији одржавају вежбе - без обзира за који 

предмет или студијску групу. Студент треба обавезно да се јави 

присутном асистенту/наставнику, како би био упућен до рачунара 

који може да користи.  

3. За штампање табела и графикона студентима је на располагању 

штампач у лабораторији с тим што студент треба да сам обезбеди 

папир за штампање (80g А4 формат). 


