
 
 

ИЗМЕНЕ У РАСПОРЕДИМА НАСТАВЕ ПРВЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, 

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ШК. 2020/21. ГОДИНЕ 

(ОБА СТУДИЈСКА ПРОГРАМА) 

 

Уместо у предвиђеним терминима, настава из предмета Развојна психологија, Општа 

педагогија и Енглески језик I (ниво Б2), због усклађивања распореда и ефикасније организације, 

од среде 7. октобра 2020. године, одржаваће се у следећим терминима1: 

__________________________________________________________________________________ 

Развојна психологија, учитељи 

Петак 

 5, 6. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 41 (К. Наталије); 

Напомена: студенти који похађају Енглески језик I (ниво Б2), а припадају трећој и четвртој групи, 

на предавања из Социологије образовања долазе у термину 7, 8. часа (са првом и другом 

групом), а на Развојну психологију 9, 10. часа (опет са првом групом). Додатно, студенти који 

похађају Енглески језик I (ниво Б2), а припадају четвртој групи, потребно је да на предавања из 

ВИН-а долазе у термину треће групе.  

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

 

Развојна психологија, васпитачи 

Четвртак 

 3, 4. час, трећа и четврта група (жута боја), амф. 1 (Љ. Богдана); 

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

__________________________________________________________________________________ 

Енглески језик I (ниво Б2), учитељи 

Петак 

 5, 6. час, сви студенти, амф. 31 (К. Наталије). 

 

Енглески језик I (ниво Б2), васпитачи 

Петак 

 5, 6. час, сви студенти, амф. 31 (К. Наталије). 

Вежбе (за оба смера) одржаваће се петком (у недељи када су вежбе) 7, 8. часа, у уч. 32. 

__________________________________________________________________________________ 

Општа педагогија, учитељи – важи од 21. октобра 2020. године 

Среда  

 3, 4. час (10.15–12.15), трећа и четврта група (жута боја), амф. 2 (Љ. Богдана); 

 5, 6. час (12.45–14.45), прва и друга група (плава боја), амф. 1 (Љ. Богдана).  
 

(У среду 7. октобра, настава ће се одвијати према првобитном распореду, тј. прва и друга група 

1, 2. час, а трећа и четврта група 3, 4. час). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


