Пријјава на систем и при
ијава испи
ита

При
ијава на систем
Стран
ница за пријаву на систтем има два поља, једноо за унос коорисничког имена, и
једно за унос лозинке као штто је приказзано на слиц
ци. По уноссу корисниччког имена и
лозинке притиско
ом на дугмее Пријави сее, уколико јје све у редуу, извршаваа се пријаваа
на сисстем.

У случ
чају неуспеешне пријавве услед поггрешног коррисничког и
имена и/или
и лозинке,
систем
м ће пријави
ити одговар
рајућу греш
шку приказан
ну на слици
и испод.

По успешној при
ијави, прикаазује се почеетна страни
ица Студенттских сервисса, односноо
страни
ица са обавештењима. Сва обавеш
штења, општта за све стууденте и он
на намењенаа
поједи
инцу, постаавља студентска службаа.
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Прили
иком првог пријављиваања на Студ
дентске серввисе, препооручује се да студент
промеени лозинку
у коју је доб
био/ла од сттране служббеника. Избоором опцијее
Админ
нистрација,, а затим опције Промеена лозинке одлази на сстраницу заа промену.
Промеена лозинкее је стандард
дна. Потреб
бно је унети
и стару лози
инку и два п
пута нову
лозинку ради поттврде. Приттиском на ду
угме Промеени биће промењена лоозинка.

ико је промеена успешна, студент ће
ћ добити оббавештење приказано на слици
Уколи
испод
д.

Личнее податке сттудент можее да преглед
да избором опције Адм
министраци
ија, па Подаци
о студ
денту. Укол
лико је неки податак неетачан, студдент је дужаан да се обрати
студен
нтској служ
жби.
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Пријава испита
Избором опције Пријава испита из менија студент добија преглед свих испита које
може да пријави, и преглед свих испита које је пријавио.
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Прити
иском на ду
угме Пријави добија се прозор на ккоме студен
нт може да и
изабере рокк
за који
и пријављујје тај испит.

Послее избора рокка, студенту
у се приказу
ује прозор зза потврду. П
Притиском на дугме
ОК, иззвршиће се пријава исп
пита.

ико дође до грешке при
иликом пријјаве испитаа, студенту ће бити при
иказана
Уколи
одговаарајућа греш
шка.

Студеент је покуш
шао да пријаави испит ваан регуларн
ног периодаа пријаве.

