
 

Драги студенти,  

Почетак наставе у новој школској години 2020/21.  је планиран на следећи начин: 

прва година   

- свечани пријем четвртак 1.10.2020. год; 
- почетак предавања - петак 2.10.2020. год. 

више године  

- почетак предавања понедељак 5.10.2020. год. 

Настава за студенте прве године одвијаће се уживо у за то предвиђеним салама и по распореду 

објављеном на сајту факултета. 

Настава за студенте виших година ће се одвијати комбиновано. Наставници у договору са студентима 

формирају групе величине усклађене са дозвољеним бројем студената у учионици предвиђеној 

распоредом.  Групе студената се смењују сваке недеље. Једни прате наставу у сали, други online, па се 

ротирају. Факултет је обезбедио  инфраструктуру којом предавања могу да се прате и преко видео линка. 

Молимо вас да контактирате предметног наставника за све предмете које ћете  пријавити да слушате у 
јесењем семестру 2020/21. школске године.  

Наставници ће прикупити ваше email адресе. Mail који ћете послати наставнику треба да изгледа овако:  
Subject: Назив предмета  
Tekst email-a: Ваше име и презиме, број индекса и исписана email адреса коју ћете користи за 
комуникацију.  

Подсећање: Обавезни предмети који нису положени у претходној школској години се морају пријавити 
поново. Изборни предмети се  могу заменити. 

Електронско бирање предмета ће бити омогућено након обављеног уписа у нову 2020/21. школску 
годину. 

Молимо вас да наставнике контактирате до понедељка 5. октобра 2020. године.  

Због могућности погоршања епидемиолошке ситуације препоручено је  наставницима да  за своје 

предмете направе учионице у Moodle-у или Google classroom-у.  Студенти који планирају да слушају 

њихове предмете треба да се пријаве маилом, а наставник ће им омогућити приступ виртуелној 

учионици. У виртуелној учионици треба размењивати информације и наставни материјал. За материјал 

већег обима може се користити и Google drive. 

Подсећамо вас на  превентивне мере да је  за све студенте, наставнике и запослене на факултету, у свим 

просторијама факултета,  обавезно  ношење заштитних маски. 

Молимо вас пратите наш сајт ради детаљнијих и нових обавештења. 
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