
 
 

ИЗМЕНЕ У РАСПОРЕДИМА НАСТАВЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШК. 2021/22. ГОДИНЕ 

(ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА) 

 

УЧИТЕЉИ 

 

Уместо у предвиђеним терминима, настава из предмета Педагошка информатика, Општа 

педагогија и Увод у природне науке, одржаваће се у следећим терминима1: 

__________________________________________________________________________________ 

Општа педагогија 

Среда 

 1, 2. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана), 

 3, 4. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана); 

 

Педагошка информатика 

Среда 

 1, 2. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана), 

 3, 4. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана); 

 

Увод у природне науке 

Среда 

 5, 6, 7. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана), 

 5, 6, 7. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана). 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ВАСПИТАЧИ 

 

Уместо у предвиђеним терминима, настава из предмета Педагошка информатика, Општа 

педагогија, Социологија породице и Српски језик, одржаваће се у следећим терминима2: 

__________________________________________________________________________________ 

Општа педагогија 

Уторак 

 1, 2. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана), 

 3, 4. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана); 

 

Педагошка информатика 

Уторак 

 1, 2. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана), 

 3, 4. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана); 

                                                           
1 Измене су унете и у распоредима наставе који се налазе на сајту Факултета. 
2 Измене су унете и у распоредима наставе који се налазе на сајту Факултета. 



Социологија породице 

Уторак 

 7, 8. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана), 

 5, 6. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана); 

 

Српски језик 

Уторак 

 7, 8. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана), 

 5, 6. час, прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана); 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


