
Висока школа Академија Српске Православне Цркве за уметности и 

конзервацију  

Предлог за извођење наставе 

Мејл: tadija.stefanovic@fsu.edu.rs 

Поштовани, обавио сам консултативне разговоре са студентима. Део студената ми није одговорио 

и изнео свој, а они који јесу су у већини заинтересовани да наставу прате преко проширених 

презентација које би им се достављале на e-mail, будући да нису у могућности да прате online 

наставу, због приватних разлога и недостатка техничких могућности, и из разлога што су им 

презентације увек доступне. 

 

 

Предмет: Национална историја уметности 1 и 2 

Предлажем да се настава из овог предмета одвија преко e-mail, и обавезујем се да студентима 

сваке недеље у дану одржавања наставе достављам презентације које би садржале проширене 

текстуалне прилоге и визуелни материјал. Осим презентације, сваке друге недеље студенти ће 

добијати краће задатке и скениране делове из литературе, који би им уз презентације омогућили 

да на исте успешно одговоре. Од осталих предиспитних обавеза, остао би семинарски рад. Сваки 

задатак би носио одговарајући број бодова, како би студенти били у могућности да остваре своје 

предиспитне обавезе и остваре довољан број бодова који би ушли у закључну испитну оцену. Од 

осталих предметних активности обавезујем се да студентима будем доступан преко e-maila 

свакодневно за консултативни рад. Сматрам да је због тематских оквира овог предмета, 

интерактивног приступа и обавезног визуелног материјала неопходног за праћење наставе, као и 

сугестија које су стигле од стране студената, ово најефикаснији начин извођења наставе. Молим 

Вас да ми потврдите да ли је мој предлог у складу са очекивањима око извођења наставе у 

новонасталним околностима ванредног стања. 

Предмет: Античка култура и уметност 

Поштовани, обавио сам консултативне разговоре са студентима. Они су у већини сагласни да 

наставу прате преко проширених презентација које би им се достављале на e-mail, будући да нису 

у могућности да прате online наставу, због приватних разлога и недостатка техничких могућности.  

Предлажем да се настава из овог предмета одвија преко e-mail, и обавезујем се да студентима 

сваке недеље достављам презентације које би садржале проширене текстуалне прилоге и 

визуелни материјал. Осим презентације, сваке друге недеље студенти ће добијати краће задатке и 

скениране делове из литературе, који би им уз презентације омогућили да на исте одговоре. Од 

осталих предиспитних обавеза, остао би семинарски рад. Сваки задатак би носио одговарајући 
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број бодова, како би студенти били у могућности да остваре своје предиспитне обавезе и остваре 

довољан број бодова који би ушли у закључну испитну оцену. Од осталих предметних активности 

обавезујем се да студентима будем доступан преко e-maila свакодневно за консултативни рад. 

Сматрам да је због тематских оквира овог предмета, интерактивног приступа, и обавезног 

визуелног материјала неопходног за праћење наставе, као и сугестија које су стигле од стране 

студената, ово најефикаснији начин извођења наставе. Молим Вас да ми потврдите да ли је мој 

предлог у складу са очекивањима око извођења наставе у новонасталним околностима ванредног 

стања. 

 

 

С поштовањем, 

 

Доц. др Тадија Стефановић, предметни наставник 

 

 

 

 

 

У Београду, 19. марта 2020.    


