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Саопштење 

 

Ценећи да је  

 Светска здравствена организација прогласила пандемију изазвану Corona Virus-
om, 

 већина земаља из окружења обуставила наставу у школама и факултетима, 
 Влада Републике Србије донела одлуку о забрани јавног окупљања у затвореним 

просторијама са више од 100 људи, 
 Сенат Универзитета у Београду препоручио прилагођавање наставе на факултетима 

новонасталим условима и посебно  
имајући у виду да није могуће, и поред организовања наставе у мањим групама, ефикасно 
предупредити груписање већег броја студената пре почетка и по завршетку наставе у 
холовима Факултета и да је већи број студената са различитих студијских група захтевао 
отказивање директне (контактне) наставе. 

Управа Универзитета у Београду, Филозофског факултета, у настојању да заштити 
здравље студената и запослених, доноси 

 

Одлуку о реорганизацији наставе и рада Факултета 

 

Сви облици директне (контактне) наставе, групне консултације,  вежбања и предиспитних 
обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не 
подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт.  

У складу са тим наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и 
организују наставу на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. 

Наставници и сарадници који нису у могућности да организују специфичне облике 
наставе  на поменути начин (настава у лабораторијским условима, индивидуални 
истраживачки рад, рад са специфичном опремом и слично) могу реализовати наставу и 
рад са студентима према посебном распореду  који ће донети надлежни продекан. 



Ненаставни и истраживачки рад наставника и сарадника,  уколико је то неопходно, може 
се одвијати на уобичајен начин. 

Стручне службе Факултета радиће према устаљеном радном времену. 

Седница Наставно научног и Изборног већа, заказана за 26.03.2020. одржаће се у 
електронском облику. Матријали за седницу биће доступни на website-u Факултета, а 
запослени ће бити благовремено обавештени о начину рада НН и ИВ.  

Декански савет, заказан за 17.03.2020. године одржаће се у заказано време и размотриће 
даље услове и мере оптималног  функционисањеа Факултета у новонасталим условима. 

Имајући у виду претходно наведено,  све наставне активности студената биће максимално 
ограничене и дозволиће се улазак у зграду Факултета само запосленима.  

Управа Универзитета у Београду Филозофског факултета моли све студенте и запослене 
да прате вести и обавештења о раду Факултета која се објављују на website-у Факултета. 
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