
 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ КОЈИ ИДУ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ 

 

− Смер за образовање учитеља – 

 

 

Студенти који су реализовали све предиспитне обавезе из свих шест методика и који 

имају положену Књижевност за децу, стичу право да изађу на ванредни априлски рок 

који ће се одржати у периоду од 14. до 25. априла, како би стекли услов за одлазак на 

професионалну праксу у мају 2014. године. 

 

Студенти који су реализовали све часове у првих шест недеља школе вежбаонице 

пријављују испите у студентској служби 7. априла од 11.00 до 13. часова. Студенти који 

понављају један испитни час у седмој недељи школе вежбаонице, пријављују испите у 

студентској служби 11. априла од 11.00 до 13.00 часова. Сви студенти доносе испитне 

пријаве на дан испита. 

 

Сви испити ће бити одржани у згради Учитељског факултета у улици Краљици 

Наталије према следећем распореду: 

 

1. Методика наставе природе и друштва II – 14. априла у 12.00 часова у кабинету 

број 33 (практикуми се предају 11. априла у 16.00 часова у кабинету бр. 33). 

 

2. Методика наставе математике II – 15. априла у 10.00 часова у учионици бр. 32 

(студенти који су полагали часове у прве три недеље школе вежбаонице) и 16. 

априла у 10.00 часова у учионици број 31 (студенти који су полагали часове у 

четвртој, петој и шестој недељи школе вежбаонице).  

 

3. Методика наставе ликовне културе II – 17. априла у 12.00 часова, кабинет за 

ликовно. 

 



4. Методика наставе српског језика и књижевности II – 23. априла у 10.00 часова, 

учионица број 31. 

 

5. Методика наставе физичког васпитања II – 24. априла у 10.00 часова, сала за 

физичко. 

 

6. Методика наставе музичке културе II – 25. априла у 9.00 часова, кабинет за 

музичко. 

 

 

Подела писама за професионалну праксу за студенте који иду на апсолвентску 

екскурзију одржаће се у суботу 26. априла у 11.00 часова у кабинету бр. 33. 

Подела писама за професионалну праксу за остале студенте одржаће се 28. априла у 

10.00 часова у кабинету бр. 33. 

Студенти су у обавези да донесу индексе на поделу писама за професионалну праксу. 
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