
 

Поштовани наставници и сарадници, запослени на ДУНП-у и студенти 

С обзиром на новонасталу епидемиолошку ситуацију и мере Републике Србије 

којима се одговара на ширење вируса „covid-19“, као што сте обавештен, наставу на 

нашем Универзитету ћемо до даљњег спроводити електронски. Молим вас да се у том 

смислу потпуно придржавате датих упутстава. У том смислу припремљено је детаљно  

Обавештење о начину одвијања процеса наставе 

Наставници (са својим сарадницима) су дужни да припреме наставне 

јединице (предавања и вежбе) за сваку наредну радну недељу и да их у „power point“-у 

доставе на мејл одговарајућег Департмана који могу наћи у „Упутству за слање 

наставног материјала“ почевши од 23.03.2020. године (то не ослобађа наставнике и 

сараднике за припрему наставних јединица за наставну недељу од 16-23.03.2020). За то 

време техничко особље прима материјале и поставља их на сајт ДУНП-а. Почев од 

30.03.2020. године за сваку радну недеља материјал слати редовно, по правилу два 

дана, а најкасније до 08h на дан кад је по распореду предвиђен термин за предавања-

вежбе, како би техничко особље имало времена да их постави на сајт.  

Сви наставници и сарадници су дужни да редовно проверавају 

своје службене меилове.  

1. Наставници (са својим сарадницима) су дужни да припреме своје наставне 

јединице (предавања и вежбе) и тест (контролна питања) провере 

знања који се достављају редовно и два дана пре термина предвиђеног за наставу, на 

горе наведену адресу (Упутство за слање наставног материјала) Департмана. Потребно 

је доставити: 

         Документ наставне јединице у „power point“-у. Документ МОРА 

ДА САДРЖИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, СП на коме се предет држи и МЕИЛ 

наставника-сарадника као и обавештење о потреби да се попуни ТЕСТ 

ПРОВЕРЕ ЗНАЊА, ОДНОСНО ДАЈУ ОДГОВОРЕ НА КОНТРОЛНА 

ПИТАЊА и пошаље на меил наставника односно сарадника. 

Истовремено стално на једном слајду навести упутство за студенте: 

Предавања и вежбе су одвојени документ, сваки за себе. 

За наставнике-сараднике: 

У делу „add notes“ сваког слајда додати, по потреби 

сва неопходна појашњења, упућивања на допунску литературу и друго 

што сматрате релевантним. 

         Тест провере знања у WORD-у мора да садржи питања (најмање 10) 

која садрже кључне елементе из дате наставне јединице. Тест провере 

знања МОРА ДА САДРЖИ ИМЕ и ПРЕЗИМЕ и МЕИЛ 

НАСТАВНИКА који води предмет на који ће студенти слати одговоре 

на питања из теста провере знања (видети доле)! 

 



 

Упутство за студенте 

         Адекватан наслов: Одговори на тест провере знања (контролна 

питања) за наставну недељу „.............“. 

         Текст меила: Поштовани, шаљем одговоре на тест провере знања 

(контролна питања) за наставну недељу „.......“ . У наставку текста редом 

дати одговоре почевши од  питања под бројем 1. па до краја. 

-Уколико студент не одговори на питање, рачуна се да не зна одговор на 

дато питање. 

-Уколико студент до следећег предавања у 14 сати не пошаље меил са 

одговорима на тест провере знања за дату наставну јединицу сматра се 

да је није савладао наставну јединицу. 

 

 Сва предавања или вежбе правилно насловити (нпр. први 

документ: „OOP_redni broj_predavanja. На пример, ООП5_предавања. 

Затим следи Тест ООП5_предавања. 

  

2. Пристигао материјал на дату адресу преузима техничко лице, који сав материјал 

поставља на сајт нашег Универзитета по департманима и по студијским програмима у 

посебном и видљивом делу „Обавештење за студенте о наставном материјалу“ 

најкасније дан пред предавање или вежбе. 

3. Комплетан садржај наставе за дату недељу студентима је доступан на сајту 

Универзитета на почетку радне недеље а најкасније у дану предвиђеном по распореду. 

Студенти са сајта нашег Универзитета преузимају материјале који су предвиђени 

њиховим студијским програмом и започињу  учење. С обзиром на ограничени 

капацитет сервера на сајту ће бити постављени материјали само за актуелну недељу, 

односно бришу се стари са постављањем нових материјала за наредну недељу!  

4. Током недеље студенти су дужни да савладају елементарни ниво дате наставне 

јединице (и предавања и вежбе) на основу достављеног материјала и препоручене 

литературе, а слободни су да се током радне недеље од 8 до 14 сати путем меила 

обрате наставнику који води тај предмет за свако појашњење наставне једнице. 

5. Наставник је дужан да истог дана одговори на меилове студената и даје јасне 

одговоре који ће допринети успешном савлађивању наставне јединице. Наставник 

може студента упутити на сарадника (асистента) кога студенти контактирају путем 

меила. 

6. Сарадници су дужни да буду на располагању студентима преко својих меијлова и 

својим наставницима у циљу адекватне припреме наставних јединица и додатног 

материјала, као и у припреми извештаја о одржаној електронској настави за сваку 

радну недељу (видети доле). 



 

7. Када студенти сматрају да су довољно савладали наставну јединицу (и предавање и 

вежбу), а најкасније до следећег предавања у 14 сати, шаљу меил наставнику (а који је 

свој меил доставио у својим документима).  

 

8. Наставник (уз помоћ сарадника) који је водио наставу за дати предмет у датој 

наставној  недељи прегледа све пристигле меилове са одговорима на тест провере 

знања за дату наставну јединицу (и предавања и вежбе). Узимају се у обзир меилови 

који су пристигли до датог рока . Наставник односно сарадник пише интерни 

извештај о одржаној настави и наводи студенте који су дали одговоре на постављена 

питања или задатке. 

9. На крају наставног процеса за време ванредног стања, у електронском облику, 

наставници и шефови СП ће сачинити Завршни извештај о одржаној настави на 

сваком предмету, који ће садржати, између осталог имена и презимена студената који 

су пратили електронску наставу и слали одговоре тестове провере знања, односно 

контролна питања.. 

10. За техничку подршку можете се обратити надлежним лицима нашег Универзитета 

(Един Нушевић, Исмаил Чаровац), у складу са њиховим позицијама и компетенцијама. 

11. За успешнију комуникацију са студентима наставници и сарадници могу се 

обратити и предстваници Студенстког парламента и користити и друге облике 

непосредне комуникације 

12. Сва додатна питања, уколико их буде, решаваће се током наредних дана и недеља, с 

обзиром на неизвесност трајања епидемије. 

Остајем у  нади да ће Вам овај меил помоћи и разрешити неке дилеме и да ће 

допринети ефикаснијем одвијању електронског процеса наставе.  

Верујем да ће се ситуација одвијати у корист здравља становништва и да  ће 

што раније довести до нормализације наставног процеса.   

 Срдачан поздрав,   

Проф. др Братислав Мирић, проректор за наставу  


