
 

 

ИСПИТ ИЗ МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ II  

(након септембарског термина праксе шк. 2020/21. године) 

˗ Студијски програм за образовање учитеља ˗ 

 

Испит из Методичке праксе II пријављује се у Студентској служби 23. септембра 2021. 

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

испитну пријаву. 

А. 

 

Предаја дневника праксе из СВИХ ШЕСТ МЕТОДИКА II је 22. септембра 2021. 

године, до 17.00 часова. Комплетне електронске верзије дневника праксе студенти треба 

да пошаљу путем Office365 платформе на имејлове предметних наставника/сарадника, и 

то: 

 Методика наставе српског језика и књижевности II (bojan.markovic@uf.edu.rs); 

 Методика наставе математике II (mila.jelic@uf.edu.rs и svetlana.ilic@uf.edu.rs);  

 Методика наставе природе и друштва II (gorana.starijas@uf.edu.rs и 

ivana.petrovic@uf.edu.rs);  

 Методика наставе музичке културе II (jelena.stanivukovic@uf.edu.rs);  

 Методика наставе ликовне културе II (ana.sarvanovic@uf.edu.rs);  

 Методика наставе физичког васпитања II (попуњен дневник праксе – Практикум 

донети на дан испита).  

 

Студент је у обавези да дневнике праксе из свих методика II преда у истом/једном 

испитном року! 

Б. 

 

Испити из методика II одржаће се према следећем распореду:  
 

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА II одржаће се 23. 

септембра 2021. године, у 9.00 часова, у амфитеатру бр. 24. На дан испита потребно је донети 

дневник праксе – попуњен Практикум. 
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Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ II одржаће 

се 28. септембра 2021. године, у 15.00 часова, у учионици бр. 22. 

 

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ II одржаће се 27. септембра 2021. 

године, у 15.00 часова, у амфитеатру бр. 34. 

 

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ II одржаће се 24. септембра 

2021. године, у 10.00 часова, у амфитеатру бр. 41. 

 

Испит из МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ II одржаће се 24. септембра 

2021. године, у 12.00 часова, у амфитеатру бр. 41. 

 

МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА II – о термину испита студенте ће 

накнадно обавестити предметни наставници/сарадници. 

 

 

 

В. 

 

НАПОМЕНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ УПИСУЈУ МАСТЕР СТУДИЈЕ:  

Студенти који положе завршни испит из Методичке праксе II 30. септембра 2021. 

године, и тиме испуне услове за издавање уверења о завршетку основних студија, а 

планирају да упишу мастер студије на Учитељском факултету, ИСКЉУЧИВО: 

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

одржаће се 30. септембра 2021. године, у 8.00 часова, у амфитеатру бр. 34. Студент је у 

обавези да на испит донесе потврду из основне школе о реализованој Пракси и мишљење 

учитеља ментора о раду студента (оригинале), индекс и Записник о Методичкој пракси II за 

студијски програм за образовање учитеља којим се потврђује да је студент успешно 

реализовао праксу из свих методика II (фолдер Методичка пракса II на сајту Факултета, у 

оквиру материјала за онлајн наставу).  

– Претходно, Записник је потребно одштампати (или преузети на шалтеру Студентске 

службе) и донети га на испите из свих методика II, у којем предметни наставници својим 

потписом потврђују да је пракса успешно реализована.  

Напомена: Уколико су студенти реализовали Методичку праксу II у мајском или 

септембарском термину шк. 2019/20. године, или у новембарском термину шк. 2020/21. 

године, на завршни испит доносе само индекс и Записник о Методичкој пракси II.  

 



- у четвртак 30. септембра 2021. године, од 11.00 до 13.00 часова, на шалтеру 

Студентске службе, предају 

* документацију за издавање уверења о завршетку основних студија. 

 

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 пракса и вежбаоница 
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