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Саопштење

У складу са проглашеним ванредним стање у Републици Србији обавештавамо студенте,
наставнике и сараднике да ће одржавање наставе бити усклађено са одлукама Владе и МПНТ. У
овом моменту то подразумева :
организовање и извођење наставе на даљину , односно на начин који не захтева физичко
присуство студената и наставника на Факултету;
обавезу наставника и сарадника да буду у контакту са студентима путем e-mail-a, moodle
платформе, странице предмета или странице наставника и сарадника или неке друге
електронске платформе на друштвеним мрежама;
обавезу наставника и сарадника да све потребне материјале (презентације, предавања,
литературу у електронском облику и друге радне материјале) правовремено учине
доступним студентима; детаљна упутства о употреби moodle платформе наставници и
сарадници ће добити до краја недеље.
организовање рада на акредитацији студијских програма и Факултета путем електронских
медија и без присуства наставника и сарадника у згради Факултета;
одржавање електронских седница Наставно научног и Изборног већа и глaсање о
појединим тачкама дневног реда у складу са донетим упуством; обавезују се секретари
одељења да стручној служби Факултета правовремено доставе резултате гласања о свим
тачкама предвиђеног дневног реда;
одлагање мартовског и априлског испитног рока и одбране завршних, мастер радова и
доксторских дисертација; студенти којима је одложена одбрана треба да се јаве мејлом
одсеку за студентске послове (student@f.bg.ac.rs) ради детаљнијих обавештења.
одлагање студијских путовања и екскурзије у иностранство;
успостављање и одржавање наставног контакта са студентима на све могуће, електронске
и начине без личног контакта.

Стручне службе Факултета ће дежурати према следећем распореду:
Организациона јединица
Управа
Одсек за студентске послове
Одсек за правне, кадровске и
административне послове
Одсек за материјално финансијско
пословање
Рачунарско документациони
центар
Одсек за техничке послове
Одсек за набавке

Дани дежурства

Време

понедељак, среда, петак

12-14

понедељак, среда, петак

10-14

понедељак, среда, петак

10-14

уторак, четвртак

10-14

свакодневно
pо потреби

10-14
10-14
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