
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ 

 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

(након септембарског термина праксе) 

˗ Студијски програм за образовање учитеља ˗ 

 

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби 20. и 21. септембра 

2018. године, од 11.00 до 13.00 часова. На пријаву испита студент треба да донесе 

попуњену испитну пријаву.  

Приступити сваком испиту следећим редом: 

24. септембра 2018. године, 13.00–15.00 часова, у кабинету бр. 6 (четврти спрат), одржаће 

се предаја дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ II. Упис праксе и испит одржаће се у договору са предметним наставником. 

 

Предаја дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

И КЊИЖЕВНОСТИ II одржаће се 25. септембра 2018. године, у 17.00 часова (кабинет 

36). Испит ће се одржати 28. септембра, у 12.00 часова, у амфитеатру бр. 35 (3. спрат). 

 

26. септембра 2018. године, у 9.45 часова, у просторији број 36 (3. спрат), одржаће се 

предаја дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И 

ДРУШТВА II. Упис праксе и испит одржаће се у договору са предметним сарадницима. 

 

26. септембра 2018. године, у 10.00 часова, у амфитеатру 35 (3. спрат), одржаће се предаја 

дневника методичке праксе II и испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ II. 

 

27. септембра 2018. године, у 9.00 часова, у кабинету поред фискултурне сале (приземље) 

одржаће се предаја дневника методичке праксе II и испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II. 



26. септембра 2018. године, у 13.00 часова, у амфитеатру у приземљу, одржаће се предаја 

дневника методичке праксе II и испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ 

КУЛТУРЕ II.  

  

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.  

За све информације и недоумице можете се обратити лично или путем имејла 

nenad.sindjelic@uf.bg.ac.rs. 

 

Ненад Синђелић,  

координатор пракси и вежбаоница 

Завршни испит из Методичке праксе II (сви термини) код проф. др Сање 

Благданић одржаће се 29. септембра 2018. године, у 8.30 часова, у амфитеатру бр. 

24. Студент је у обавези да на испит донесе индекс, потврду из школе и записник о 

Методичкој пракси II за Студијски програм за образовање учитеља којим се потврђује 

да је студент реализовао Методичку праксу II из свих методика II (овај образац може 

се преузети у Студентској служби, сваког радног дана, од 11.00 до 13.00 часова).  
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