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Мере и препоруке за наставу и школарине  

(на основу Предлога мера и препорука МПНТР) 

 

Мере и препоруке за наставу 

 

1. Настава на свим студијским програмима, односно преостала предавања  до краја 

семестра, организоваће се као и до сада путем on-line наставе, како би се број 

присутних студената свео на најмању могућу меру, а у циљу обезбеђивања и 

поштовања мера социјалне дистанце и  свих других превентивних мера.  

Консултације и надокнаде вежби из предмета за које су студенти исказали потребе,  

биће одржане on-line, до краја маја, а на предлог Студентског парламента. 

2. Препоручује се наставницима да на основу процене ефикасности и 

имплементације знања на основу одржане наставе на даљину, размотре 

оправданост и могућност извесног обима смањења испитног градива на 

одговарајући начин, кроз смањени број лекција, испитних питања или на други 

начин.   

3. Омогућава се студентима који су били спречени да прате наставу, извршавају 

предиспитне обавезе због болести или одсуства због стручног усавршавања, у 

трасјању од најмање труи месеца, да могу полагати испит, у складу са Законом о 

високом образовању (члан 107, став 3.) и општим актом школе.    

4. Организована провера знања путем колоквијума и тестова у оквиру 

предиспитних обавеза, омогућава се студентима који те обавезе нису завршили 

због проглашење пандемије и увођења ванредног стања, до краја маја, односно пре 

јунског испитног рока.  

5. Продужава се рок за важење предиспитних обавеза положених у претходном 

периоду током целе школске 2019/20. године.   

6. Свим студентима који су уписали летњи семестар 2019/20. године регистроваће 

се да су га одслушали и признаће им се поени за редовно похађање наставе, 

уколико је то предвиђено за наставни предмет.  

7. Продужавају се рокови за пријаву тема завршних и мастер радова до 10. јула 

2020. године,  и омогућава се одбрана завршних и мастер радова у периоду од 06.-

15.07.2020.године за студенте који су стекли услов за одбрану истих. 

8. Омогућава се одржавање свих испитних рокова предвиђених за школску 2019/20. 

годину. У консултацији са Студентским парламентом, планирани априлски 

испитни рок одржаће се у другој половини јула 2020. године.    

Динамика осталих испитних рокова дефинисаће се уз консултације са Студентским 

парламентом.  
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9. Испитни рокови и друге активности у школи организоваће се уз примену свих 

здравствених препорука које су на снази. 

10. Обзиром на непостојање услова за одржавање стручне праксе у предшколским 

установама, студентима студијских програма за образовање васпитача, биће 

признати поени предвиђени курикулумом за стучну праксу у летњем семестру 

школске 2019/20. године. 

11. Студентима друге године студијског програма Струковни мастер васпитач 

продужава се рок за обављање стручно истраживачког рада док се не стекну 

услови, као и за пријаву испита за Стручно истраживачки рад. У складу са тим 

продужиће се и рок за завршетак мастер стурковних студија.   

 

Мере и препоруке за школарине  

 

1. Самофинансирајућим студентима који нису у могућности да изврше уплату 

школарине у складу са уговором, омогућава се да отплату преосталог дела 

школарине изврше у 3 рате,  а уплату школарине за наредну школску годину 

изврше у 6 рата (уместо досадашње 4 рате). 

2. У вези са препоруком за преиспитавање могућности смањења  школарине 

предлаже се да школарина остане иста, обзиром да је о томе већ расправљано на 

седници Наставно-стручног већа и Савета школе, када је донета одлука да 

школарина остане иста, обзиром да је међу најнижима у Србији и да већ више 

година уназад због уважавања економске ситуације, није повећаван износ 

школарине. Осим тога, Савет школе је на Предлог Наставно-стручног већа, а пре 

проглашења пандемије, управо због уважавања економске ситуације, донео одлуку 

да студенти прве године буду ослобођени плаћања трошкова уписа и да се смањи 

износ уплате за полагање пријемног испита у укупном  износу од 7.000 динара. На 

овај начин Школа је већ поступили у складу са овом препоруком. 

3. Пријава испита у испитним роковима до краја школске 2019/20. године неће 

бити условљена измирењем школарине за текућу школску годину. 

 

  

 

      

 

 

 

 

 


