
Упутство за студенте и наставнике за реализацију наставе 

за време ванредног стања 

 
Сви облици наставе одвијаће се електронским путем до стварања услова за несметано 

реализовање наставног процеса. 

 Студијски програм Струковни васпитач - учење на даљину реализоваће се путем 

платформе као и до сада. 

 На осталим студијским програмима (основних и мастер студија) обавеза је наставника да: 

-  за сваку радну недељу у дану када имају наставу према распореду часова, студентима 

путем мејла пошаљу теме, препоруке и евентуално презентације, доступне електронске 

материјале, кратке уџбенике, текстове, испитна питања и остали потребан материјал, 

- наведени материјали се достављају студентима преко студента задуженог за координацију 

са осталим студентима (на предлог студентског парламента), за сваку годину и сваки 

студијски програм и руководиоцу већа студијског програма (у циљу праћења реализације 

наставе);  

- да буду доступни студентима у време које је предвиђено за реализацију наставе и 

консултација путем e-maila, а у време консултација и телефоном; 

- да уколико постоји потреба прилагоде предиспитне обавезе могућностима реализовања у 

ситуацији ванредног стања. 

 Потребно је да студенти редовно прате наставу организовану на овај начин и испуњавају 

предиспитне обавезе према предвиђеним захтевима за сваки предмет. 

 Планиране посете институцијама, обављање стручне праксе неће се вршити све док се не 

створе услови за њихово спровођење.  

 Априлски рок се одлаже до даљњег о чему ће се благовремено доставити информације. 

 Пријаве тема завршних радова могу се обавити електронским путем на мејл студентске 

службе у предвиђеним  роковима. 

 Одбране завршних радова на свим студијским програмима одлажу се док се не стекну 

услови. 

 За студенте студијског програма Струковни мастер васпитач: 

- пријава стручно-истраживачког рада може се обавити електронским путем на мејл 

студентске службе до 1. априла 2020. године, 

- обављање стручно-истраживачког рада одлаже се док се не стекну услови. 

 Све седнице уколико постоје потребе за њиховим одржавањем, биће организоване 

електронским путем. 

 Ненаставно особље биће ангажовано у минималном броју који ће омогућити 

функционисање установе. 

За евентуална питања и недоумице, студенти и наставници могу да се обрате: 

 Соња Алмажан, руководиоц  Већа студијских програма за васпитаче, 069/1777054 

  Душка Пешић, руководиоц Већа студијског програма Струковни пословни 

информатичар, 069/1777151 

 Дејан Савичевић, руководиоц  Већа мастер струковних студија, 069/1777028 

  Јасмина Дамњановић, помоћник директора, 069/1777008 

  Милена Радосављевић, секретар, 069/1777006 

 Гордана Мијаиловић, директор, 069/1777002 


