Поштоване колегинице и колеге,

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, обавештавам вас да ћемо
почев од 5.4.2022. прећи на тзв. комбиновани модел наставе. У наставку следе упутства
везана за организацију комбинованог модела. Наведена упуства сте већ добили почетком
фебруара ове године, али су она модификована у складу са новим правилима које је увео
Кризни штаб. Такође, напомињем да са овом врстом наставе почињемо тек за три недеље
зато што је студентима и студенткињама неопходно време да би се организовали за нов
начин рада.
1. Комбиновани модел наставе подразумева да се упоредо са онлајн формом неки
облици наставе могу спроводити и на традиционалан начин тј. уживо. Другим речима,
наставници су у могућности да одаберу који модел наставе им највише одговара,
узимајући у обзир план и програм курса/курсева који држе, врсту наставе (практична
и/или теоријска), број студенткиња и студената који слушају и полажу одређени предмет
итд.
2. Када је реч о усклађивању распореда часова, молим вас да се у што већој мери
придржавамо постојећег распореда како бисмо избегли „преклапање“ термина. Препорука
Управе Факултета је да наставници који држе доминантно теоријске курсеве који похађа
велики број студенткиња и студената остану у онлајн моделу наставе. Што се тиче курсева
са мањим бројем полазника, као и предмета који захтевају реализацију практичне наставе,
препорука је да, уколико долази до преклапања са другим курсевима, наставници часове
држе у поподневним терминима када је иначе мања гужва на Факултету. Уколико постоје
могућности, било би упутно да размак између онлајн и уживо часа буде сат и по времена
како би студенти могли да се организују да стигну и на један и на други час.
3. У вези са претходно наведеним, молим вас да имате у виду да су се колегинице
из Кабинета за стране језике и Центра за образовање наставника изјасниле да ће држати
онлајн наставу у својим уобичајеним терминима. С обзиром на то да је реч о предметима
који похађају студенти са свих, односно већине студијских програма, те да је реч о
великим групама, молим вас да не заказујете часове у време када они имају наставу.
4. Што се тиче наставних обавеза студенткиња и студената, уважавајући препоруку
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од дана 30.9.2021. молим вас да
размотрите могућност флексибилније организације предиспитних обавеза на вашим
курсевима тј. да омогућите додатне термине у којима би студенти могли да испуне
предиспитне обавезе, нарочито уколико су били заражени вирусом Ковид-19.
5. Када је реч о техничким и организационим условима, обавештавам вас да смо на
првом спрату Факултета обезбедили интернет у свим учионицама, а постављене су и
камере и микрофони, и инсталирана је Zoom апликација. Дакле, уколико неко жели да
организује тзв. хибридни модел наставе (да један део студената и студенткиња предавања
слуша у учионици, а да други део наставу похађа онлајн) то је изводљиво у свим

просторијама на првом спрату. Настојаћемо да у току ове године на сличан начин
технички опремимо и учионице на осталим спратовима.
6. Будући да је Кризни штаб донео одлуку о томе да нема ограничења броја људи у
затвореним просторима, учионице ће бити отворене са пуним капацитетима. Поштовање
епидемиолошких мера (ношење заштитних маски) у свим просторијама Факултета је
обавезно. Наставници су одговорни за поштовање мера током трајања (уживо) наставе у
учионицама у којима се часови одржавају.
7. На предлог и молбу Студентског парламента, отворене су читаонице.
Колегинице и колеге из Парламента, у сарадњи са Техничком службом Факултета,
организују рад студената волонтера који проверавају да ли се у читаоницама спроводе све
неопходне превентивне епидемиолошке мере.
8. Распореде часова, као и увек, праве секретарке и секретари одељења те вас
молим да у сарадњи са њима пронађете најбоља решења за наставу коју реализујете у
пролећном семестру. Имајте у виду да ће секретарке и секретари бити доста оптерећени и
да усклађивање распореда на нивоу Факултета није једноставан посао, те вас стога
љубазно молим за разумевање и кооперативност.

Напослетку, желим да вам се још једном захвалим на високом степену исказане
колегијалности и толеранције за потребе студената и студенткиња у овим изазовним
условима и верујем да ћемо у том маниру наставити са радом.

У име Управе Филозофског факултета,
доц. др Наташа Јовановић Ајзенхамер
продеканка за наставу
Београд, 14.3.2022.

