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Aкциони план наставних активности на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету након укидања 

ванредног стања 

Теоријска настава завршава се према дефинисаном распореду и Календару наставе до 08. 05. 2020. Због техничких проблема неки наставници су 

пропустили редовне термине теоријске наставе и надокнадиће их у недељи од 11. 05. 2020. до 15. 05. 2020.  

Практична настава завршава се према дефинисаном распореду до 15. 05. 2020. пошто је студентима продужено време за израду семинарских радова. 

Лабораторијске вежбе се не одржавају до укидања ванредног стања. Треба да се надокнаде лабораторијске вежбе из предмета Увод у лабораторијски 

рад МБ, Фармацеутска технологија 1, Медицинска биохемија (МФ, МБ), Увод у медицинску биохемију и Клиничка хемија са молекуларном 

дијагностиком 1. 

До краја маја на даљину ће бити одржано 92,20% термина колоквијума (71/77) предмета из летњег семестра и Тест ретенције знања. 

Након укидања ванредног стања треба спровести следеће наставне активности: 

Резултат Активности Индикатори успешности 
Период 

спровођења 
Носилац Напомена 

1. Надокнађене 

лабораторијске 

вежбе 

1.1. Израда распореда 

надокнаде и препорука за 

извођење лабораторијских 

вежби 

1. израђен распоред за блоковску 

надокнаду лабораторијских вежби 

2. припремљене препоруке за 
извођење лабораторијских вежби у 

складу са смерницама МПНТР и 

епидемиолога 

04. 05. - 15.05. 2020. 

 

 

20. 05. - 22.05. 2020. 

 

Катедре  

Већа година  

КПУКН 

Студентски 

парламент 

 

 

1.2. Спровођење 

дефинисаних активности 

према утврђеним 

препорукама 

1. завршене лабораторијске вежбе 

2. одрађени колоквијуми за 
лабораторијске вежбе 

3. одрађени завршни колоквијуми 

25. 05. - 29.05. 2020. 

 

01. 06. 05. 06. 2020. 

 

11. 06. - 12.06. 2020. 

2. Организоване 

провере знања 

2.1. Израда распореда 

провера знања и препорука 

1. израђен распоред за планиране провере 

знања 

15. 05. - 22.05. 2020. 

 
Катедре  
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планиране као I део 

испита или је 

одржавање одобрено 

у предроку јунског 

рока 

за њихово спровођење 2. припремљене препоруке за 

спровођење провера знања у складу са 

смерницама МПНТР и епидемиолога 

25. 05. - 26.05. 2020. 

 

 

Већа година 

КПУКН 

Студентски 

парламент 
2.2. Спровођење 

дефинисаних активности 

према утврђеним 

препорукама 

1. завршене провере знања које су биле 

планиране као I део испита и архивирани 

записници 

2. завршене провере знања чије је 

одржавање одобрено у предроку јунског 

рока и архивирани записници 

27. 05. - 10.06. 2020. 

 

 

27. 05. - 10.06. 2020. 

3. Организоване 

провере знања у 

јунском и јулском 

року 

3.1. Израда распореда 

провера знања и препорука 

за њихово спровођење 

1. израђен распоред за провере знања у 

јунском и јулском року 

2. припремљене препоруке за 

спровођење провера знања у складу са 

смерницама МПНТР и епидемиолога 

25. 05. - 29.05. 2020. 

 

10. 06. - 12.06. 2020. 

 

Катедре  

Већа година  

КПУКН 

Студентски 

парламент 

 

 

3.2. Спровођење 

дефинисаних активности 

према утврђеним 

препорукама 

1. завршене провере знања у јунском року 

и архивирани електронски записници 

2. завршене провере знања у јулском року 

и архивирани електронски записници 

15. 06. - 28.06. 2020. 

 

06. 07. - 19.07. 2020. 

 

 

Београд, 6. мај 2020. 


