
 

 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

˗ Студијски програм за образовање учитеља ˗ 

за студенте којима је ово последњи испит до завршетка студија 

 

Испит из Методичке праксе II, за студенте којима је ово последњи испит до 

завршетка студија, пријављује се у Студентској служби 5. и 6. децембра 2019. године, 

од 11.00 до 13.00 часова. На пријаву испита студент треба да донесе попуњену испитну 

пријаву. 

Приступити сваком испиту следећим редом: 

Предаја електронских дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ 

МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ II могућа је до 7. децембра 2019. године. Електронске дневнике 

праксе слати на имејлове jelena.stanivukovic@uf.edu.rs и aleksandra.miletic@uf.edu.rs (као 

једну поруку са два примаоца). Испит ће се одржати 12. децембра, у 15.00 часова, у 

кабинету бр. 17 (четврти спрат). 

 

9. децембра 2019. године, у 13.00 часова, у учионици бр. 29 (2. спрат), одржаће се предаја 

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

 

Предаја електронских дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II могућа је до 9. децембра 2019. године. Електронске дневнике 

праксе слати на имејл marija.pavlovic@uf.edu.rs. Испит ће се одржати 12. децембра, у 

13.00 часова, у кабинету за ликовно.  

 

Предаја дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

И КЊИЖЕВНОСТИ II одржаће се 9. децембра 2019. године, у 15.00 часова (кабинет 

бр. 36). Испит ће се одржати 16. децембра, у 14.00 часова, у учионици бр. 29 (2. спрат). 
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Предаја електронских дневника методичке праксе II из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ 

ПРИРОДЕ И ДРУШТВА II могућа је до 9. децембра 2019. године, до 12.00 часова. 

Електронске дневнике праксе слати на имејлове gorana.starijas@uf.edu.rs и 

ivana.petrovic@uf.edu.rs (као једну поруку са два примаоца). Испит ће се одржати 18. 

децембра, у 17.00 часова, у кабинету бр. 36 (трећи спрат).  

 

12. децембра 2019. године, у 10.00 часова, у кабинету поред фискултурне сале 

(приземље) одржаће се предаја дневника методичке праксе II и испит из МЕТОДИКЕ 

НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II.  

 

НАПОМЕНА: Студенти су у обавези да до прве предаје електронских дневника праксе 

преузму своје корисничке налоге и лозинке у ИТ служби Факултета (Краљице Наталије 

43, други спрат, сваког радног дана, од 9.00 до 15.00 часова). Са тих налога вршиће се 

слање електронских дневника праксе предметним наставницима/сарадницима.  

 

 

Ненад Синђелић,  

координатор пракси и вежбаоница 

 

Завршни испит из Методичке праксе II код проф. др Сање Благданић одржаће 

се у понедељак 23. децембра 2019. године, у 15.30 часова, у учионици бр. 29. 

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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