
 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

˗ Студијски програм за образовање учитеља ˗ 

 

Испит из Професионалне праксе пријављује се у Студентској служби до 19. јуна 2015. 

године. На пријаву испита студент треба да донесе попуњену испитну пријаву.  

 

Приступити сваком испиту следећим редом: 

Предаја дневника професионалне праксе из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ II за студенте који су праксу почели да реализују 4. маја 

одржаће се 3. јуна 2015. године, у 11:00 часова (кабинет 25), док ће за студенте који су 

праксу започели 11. маја предаја бити 9. јуна, у 11:00 часова (кабинет 25). Испит ће се 

одржати 18. јуна, у 13:00 часова, у учионици бр. 33 (3. спрат). 

 

5. јуна 2015. године, у 14:00 часова, у просторији број 33 (3. спрат), одржаће се предаја 

дневника професионалне праксе из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

II за студенте који су праксу почели да реализују 4. маја, док ће за студенте који су праксу 

започели 11. маја предаја бити 10. јуна, у 15:00 часова (просторија 33, 3. спрат). Испит 

ће се одржати 17. јуна, у 15:00 часова. 

 

15. јуна 2015. године, у 10:00 часова, у амфитеатру 31 (2. спрат), одржаће се предаја 

дневника професионалне праксе и испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ 

II.  

 

16. јуна 2015. године, 09:00–11:00 часова, одржаће се предаја дневника професионалне 

праксе из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II. Упис праксе и 

испит одржаће се 18. јуна, 10:00–11:00 часова. 



16. јуна 2015. године, у 10:00 часова, у музичком кабинету, одржаће се предаја дневника 

професионалне праксе и испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ II 

(учионица бр. 23, први спрат).  

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II – дневнике професионалне праксе 

студенти могу да доносе до 17. јуна 2015. године, у Библиотеку. Испит из професионалне 

праксе одржаће се 19. јуна, у 14:00 часова, у ликовном кабинету (приземље).  

 

 

 

 

проф. др Јасмина Милинковић 

Ненад Синђелић 

Завршни испит из Професионалне праксе код проф. др Јасмине Милинковић 

одржаће се 22. јуна 2015. године, у 10:00 часова, у амфитеатру 31. Студент је у 

обавези да на испит донесе потврду из школе, мишљење учитеља ментора и записник 

о професионалној пракси за студијски програм за образовање учитеља којим се 

потврђује да је студент реализовао професионалну праксу из свих методика (овај 

образац може се преузети у Студентској служби, сваког радног дана).  

 


