
 

 

Студијски програм за образовање учитеља  

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1  

ВАНРЕДНИ АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК  

˗ за студенте који имају услов да Методичку праксу II реализују у мају месецу ˗ 

 

Право да пријаве испите из методика II (у овом испитном року) имају студенти који 

су реализовали испитне часове у школи вежбаоници из СВИХ шест методика (ове 

или претходних година) и имају ПОЛОЖЕНУ Књижевност за децу и младе, те су 

тиме стекли услове да Методичку праксу II реализују у мају месецу.  

Пријава ће се обавити 6. и 7. априла 2017. године, од 11.00 до 13.00 часова, у 

Студентској служби (уместо електронске пријаве). На пријави, студент попуњава и 

предаје образац (који се налази у Студентској служби), где заокружује методике II из 

којих има услова да полаже испит, а које су му последње.  

Попуњене пријаве из методика II студенти доносе у терминима испита.  

Без индекса, студентима неће бити уважене пријаве!   

 

 

Приступити сваком испиту следећим редом: 

 

11/12. 04. 2017. године, у 11.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

И КЊИЖЕВНОСТИ II (амфитеатар бр. 35); 11. 04. долазе студенти чије почетно слово 

презимена почиње А–М, а 12. 04. долазе студенти чије почетно слово презимена почиње 

Н–Ш, 

11. 04. 2017. године, у 14.30 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

II (кабинет за музичко),    

12. 04. 2017. године, у 16.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

II (учионица бр. 22),   

18. 04. 2017. године, у 10.00/14.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ II 

(амфитеатар у приземљу); у 10.00 часова долазе студенти чије почетно слово презимена 



почиње А–М, а у 14.00 часова долазе студенти чије почетно слово презимена почиње Н–

Ш, 

18. 04. 2017. године, у 16.00 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

II (кабинет за ликовно), 

19. 04. 2017. године, у 8.30 часова, МЕТОДИКА НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА II (кабинет за физичко). 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 2  

ПРИЈАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (код координатора) 

Пријава за реализацију Методичке праксе II одржаће се у понедељак 10. априла 2017. 

године, у 13.00 часова, у амфитеатру у приземљу. Накнадна пријава неће бити могућа 

јер ће се сва места у школама доделити студентима. 

На пријаву доћи лично. НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ! 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 3  

ПОДЕЛА ПИСАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (код координатора) 

Подела писама за реализацију Методичке праксе II одржаће се у четвртак 20. априла 

2017. године, у 13.00 часова, у амфитеатру бр. 35.  

На пријаву доћи лично и донети индекс (са уписаним оценама и потписима 

предметних наставника свих методика II и Књижевности за децу и младе) као 

потврду да су испуњени сви услови за одлазак на Методичку праксу II.  

НАКНАДНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УВАЖЕНЕ! 

 

 

 

ЗА ЕВЕНТУАЛНА ПИТАЊА И НЕДОУМИЦЕ ДОЋИ ЛИЧНО ИЛИ 

ДОСТАВИТИ НА И-МЕЈЛ nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs. 

 

 

Ненад Синђелић,  

координатор пракси и вежбаоница 
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