
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II (ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПРАКСЕ) 

Студијски програм за образовање васпитача 

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби 25. и 26. септембра 2018. године. На пријаву испита треба донети попуњену испитну 

пријаву. 

 

Предмет Термин испита Предаја дневника праксе 

Методика ликовног 

васпитања II  

среда 26. 9. 2018. у 12.00  

учионица 31 у Краљице Наталије  

 

Студенти који су вежбе у вежбаоници похађали код доц. др Вере Вечански, на 

дан испита не доносе штампане дневнике праксе, већ их у електронској форми до 

недеље увече (23. септембра) шаљу на имејл veravec@gmail.com. 

среда 26. 9. 2018. у 12.00  

учионица 22 у Краљице Наталије 

 

Студенти који су вежбе у вежбаоници похађали код Марте Николић штампане 

дневнике предају у понедељак 24. 9. 2018. до 12 часова у библиотеци у К. 

Наталије. 

Методика музичког 

васпитања II 

среда 26. 9. 2018. у 15.00  

амфитеатар 31 у Краљице Наталије 

на дан испита 

Методика развоја 

почетних математичких 

појмова II  

четвртак 27. 9. 2018. у 15.00 

амфитеатар 24 у Краљице Наталије 

на дан испита 

Методика физичког 

васпитања II 

петак 28. 9. 2018. у 10.00  

амфитеатар 1 у Љутице Богдана 

на дан испита 

Методика упознавања 

околине II 

петак 28. 9. 2018. у 13.30  

амфитеатар 24 у Краљице Наталије 

уторак 25. 9. 2018. у 13.30 

канцеларија 19 у Краљице Наталије 

Методика развоја говора 

II 

петак 28. 9. 2018. у 14.00  

амфитеатар 31 у Краљице Наталије 

у библиотеци у Краљице Наталије  

до среде 26. 9. 2018. до 10.00 

 

 

Завршни испит из Методичке праксе II, код проф. Сање Благданић, одржаће се 29. септембра 2018. године, у 8.30, у амфитеатру бр. 24. Студент је у 

обавези да на испит донесе индекс, потврду из предшколске установе и записник о Методичкој пракси II за студијски програм за образовање васпитача 

којим се потврђује да је студент реализовао Методичку праксу II из свих методика (овај образац се може преузети у Cтудентској служби, сваког радног 

дана). 
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НАПОМЕНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ МАСТЕР СТУДИЈЕ:  

Студенти који положе завршни испит из Методичке праксе II 29. септембра 2018. године, и тиме испуне услове за издавање уверења о 

завршетку основних студија, а планирају да упишу мастер студије на Учитељском факултету, ИСКЉУЧИВО:  

 у суботу 29. септембра 2018. године, од 10.00 до 12.00 часова, на шалтеру Студентске службе, предају  

* документацију за издавање уверења о завршетку основних студија;  

 у понедељак 1. октобра 2018. године, од 11.00 до 13.00 часова, на шалтеру Студентске службе предају  

* конкурсну документацију за упис кандидата на мастер академске студије Учитељског факултета у Београду.  

Саветујемо студентима да се о потребној документацији (за уверење о завршетку студија и конкурсу за мастер студије) на време информишу у 

Студентској служби, на огласној табли или на сајту Факултета. 

 

   Јелена Радојичић 

   координатор пракси и вежбаоница 

 


