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РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ 

У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/2021 

Настава у јесењем семестру школске 2020/2021 почиње 01.10.2020. за I годину 

студија односно 19.10.2020. за више године ОАС и одвија се у складу са Календаром 

наставе, уз примену свих епидемиолошких мера прописаних од стране релевантних органа 

и инстититуција, као и оних предвиђених Планом превентивних мера за безбедан и здрав 

рад ради спречавања и ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, 

које је донео Електронски факултет у Нишу у складу са законским прописима. 

Настава на I години ОАС одвија се комбиновано, на даљину и класично, на 

Факултету, уз поштовање свих предвиђених епидемиолошких мера, по плану који је 

наведен.  

Настава на ОАС и МАС одржава се на даљину за све предмете, без физичког 

присуства студената, осим за предиспитне активности које то експлицитно захтевају. 

Уколико дође до промене епидемиолошких мера у току семестра, план реализације 

ће се прилагодити новим мерама.  

1 Обавезе катедри   

У складу са Статутом (члан 62.), катедра организује извођење предавања, вежби, 

колоквијума, испита и других облика рада са студентима и предлаже ангажовање 

наставника и сарадника за извођење предавања и вежби за наставне предмете у оквиру ужих 

научних области катедре. Шеф катедре поднеси извештај о одржаној настави на предметима 

које држе наставници са катедре. 

Веће катедре разматра наставни рад наставника и сарадника и разматра успех 

студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха (Статут, 

члан 51.).  

На основу обавеза катедри и већа катедри дефинисаних Статутом, као и обавеза 

наставника дефинисаних Правилником о полагању испита и оцењивању, већа катедри треба 

да спроведу надаље наведене активности из плана реализације наставе у јесењем семестру.    



1.1 Сајт катедре / Странице предмета 

На сајту катедре поставити информације о начину реализације наставе, као и 

линкове до платформи које се користе за презентацију и комуникацију са студентима.  

Периодично обавештавати студенте о променама или тренутним активностима које 

се односе на наставу. 

За све предмете из јесењег семестра, наставници имају обавезу да на сајт катедре 

поставе основне информације о предмету (шифра, назив, фонд часова, наставници, опис, 

начин оцењивања, план реализације по недељама, термини за предавања, вежбе и 

консултације) и информације о начину одржавања наставе.  

За I годину студија, наведене информације о предметима постављају се на 

факултетски Moodle (https://moodle.elfak.ni.ac.rs/).  

2 Реализација наставе на I години ОАС 

2.1 Предавања и вежбе 

Настава на I години ОАС одвија се комбиновано, на даљину и класично, на 

Факултету, уз поштовање свих предвиђених епидемиолошких мера, по плану који је 

наведен. 

У 1., 2., 7., 12. и 15. недељи наставе, настава се одржава класично (само предавања 

или само рачунске вежбе), у групама које су подељене у складу са прописаним 

епидемиолошким мерама. За прву годину студија, број група је 10 (десет), а класична 

настава се одржава у амфитеатрима А1, А2, А3 и А4, по распореду који ће бити објављен. 

Наставник у наведеним терминима може да организује предавања или рачунске вежбе.   

У првој недељи наставе, поред предавања која се односе на садржај предмета, 

наставници имају обавезу да уведу студенте у предмет и начине реализације наставе на 

даљину, да их обавесте о обавезама, начину реализације предиспитних обавеза и начину 

полагања испита.  

У преосталом делу семестра, настава се одвија  online (уживо), преко платформе 

MS Teams, на начин како је то дефинисано за обавезне предмете на вишим годинама и по 

распореду који ће бити објављен (три групе за предавања и три групе за рачунске вежбе). 

2.2 Предиспитне активности и колоквијуми 

Препорука је да се предиспитне активности, укључујући лабораторијске вежбе, 

одржавају на даљину или као домаћи задаци. За предиспитне обавезе које се оцењују и које 

захтевају присуство на Факултету, наставници имају обавезу да обавесте шефа катедре о 

плану реализације. Шеф катедре доставља план реализације служби.  

https://moodle.elfak.ni.ac.rs/


Након седме недеље наставе, за предмете који то захтевају, биће организовани 

колоквијуми уз поштовање свих предвиђених епидемиолошких мера. У складу са 

Правилником о полагању испита, колоквијум може да траје највише 2 сата. Распоред 

колоквијума треба да буде такав да има најмање 2 дана размака између колоквијума.  

Уколико је за предмет предвиђен други колоквијум, одржава се у време јануарског 

испитног рока у термину за испит.  

3 Реализација наставе на вишим годинама ОАС и МАС 

Настава на вишим годинама ОАС и првој години МАС одржава се на даљину за све 

предмете, без физичког присуства студената, осим за предиспитне активности које то 

експлицитно захтевају. 

3.1 Настава из обавезних предмета 

Настава из обавезних предмета на вишим годинама ОАС почиње 19.10.2020. Настава 

на МАС почиње након заврштека првог уписног рока по конкурсу који ће бити објављен.  

Настава (предавања, рачунске вежбе) се држи online (уживо), преко платформе MS 

Teams, у термину који ће бити наведен у распореду часова, а у складу са планом реализације 

наставе за предмет. У предвиђеном термину, наставник и студенти се пријављују на MS 

Teams канал за одговарајући предмет. Наставник држи наставу уживо преко платформе, 

излаже градиво студентима, а студенти могу да постављају питања.   

За предавања и рачунске вежбе биће предвиђена по једна група, без обзира на број 

студената (по један термин за предавања и један за вежбе у распореду часова).  

Настава која иде online (уживо) снима се од стране наставника/асистента. Снимљена 

предавања/вежбе су доступна студентима преко MS Teams (MS Stream) платформе и/или са 

страница предмета до краја школске године. 

3.2 Предиспитне активности  

Предиспитне активности се организују у складу са одлуком наставника. Препорука 

је да се предиспитне активности, укључујући лабораторијске вежбе, одржавају на даљину 

или као домаћи задаци.  

Уколико је неопходно одржавање предиспитних активности или неког дела у 

просторијама Факултета, потребно је да Веће катедре одобри и да за сваки такав предмет 

достави тачне термине одржавања (уз поштовање мера о броју студената у групи, као и уз 

паузе од најмање 15 минута између група) и најмање два дана раније обавести службу. 

Шеф катедре, за све предмете на којима треба да се одвија део наставе класично, у 

просторијама Факултета, доставља служби захтев у коме наводи: (1) лабораторију 

(просторију) у којој се планира реализација наставе, (2) термине одржавања (са 



предвиђеним паузама између група од најмање 15 минута за чишћење и дезинфекцију), (3) 

број студената по групи (у складу са епидемиолошким мерама), (4) имена наставника и 

сарадника који држе наставу у наведеним терминима.  

3.3 Настава из изборних предмета 

За изборне предмете наставник може да држи наставу online (уживо) (на начин како 

је то дефинисано за обавезне предмете) или другачије, на даљину, на начин који највише 

одговара садржају и циљевима предмета.  

У случају да наставник држи наставу на даљину, наставник и Веће катедре имају 

обавезу да за сваки предмет обезбеде информације служби и студентима о начину 

реализације наставе и предиспитних обавеза, планираним терминима као и начину 

комуникације са студентима. 

4 Испитни рокови 

Испитни рокови се одржавају по календару наставе и календару испита у 

дефинисаним терминима, уз поштовање свих актелних епидемиолошких мера.  

Препорука наставницима је да се од студената захтева физичко присуство на 

факултету само за обавезне делове испита, а да се за предиспитне активности, одбране 

семинарских радова, пројеката и домаћих задатака омогући студентима одбрана преко MS 

Teams платформе уз обезбеђење јавности полагања односно присуство других студената. 

Испитни рокови Септембар и Октобар се одржавају у терминима дефинисаним 

Календаром испита за претходну школску годину. Испитни рок Јун 2 се одржава у новом 

термину, од 5.10. до 9.10.2020.  

У периоду од 16.10. до 19.10.2020. одржаће се наставак испитног рока Октобар  

(Октобар 2). На овај испитни рок се примењује одлука декана о важењу положеног 

писменог дела испита. Студенти могу да пријаве већи број испита.  

5 Упис на више године ОАС и МАС 

Рок за упис на више године ОАС продужава се до 23.10.2020., а за МАС на 

30.10.2020.    

6 Обавезе служби 

Служба за студентска питања и РиЦ обезбеђују техничку подршку: 

 припремају неопходна упутства за online наставу, 

 обезбеђују подршку студентима I године око креирања налога и регистровања за 

факултетске сервисе, 



 обезбеђују подршку за креирање курсева и одржавање садржаја на факултетском 

Moodle-у, 

 обезбеђују подршку за креирање канала на MS Teams-у, 

 припремају распоред наставе и обезбеђују подршку за реализацију наставних 

активности на предлог наставника у складу са актуелним епидемиолошким 

мерама.  
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