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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Правни факултет
Број:_________
______________ године

Обавештење о извођењу наставе на даљину

Поштоване студенткиње,
Поштовани студенти,
Имајући у виду одлуку Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања, као и
препоруку КОНУС-а о организовању учења на даљину, обавештавамо Вас о
следећем:










Правни факулгтет у Нишу почиње са наставом на даљину у понедељак,
23.3.2020. године.
За реализацију наставе користиће се Google Classroom платформа.
Наставници и сарадници постављаће материјале за наставу и вежбе једном
недељно, у термину предвиђеном за прву групу. Уколико се настава изводи
двапут недељно, материјали ће бити постављени једном, за целу недељу.
Наставници и сарадници распоређени за извођење вежби постављаће и
одговарајуће примере и задатке. Студенти ће, путем исте платформе, моћи да
шаљу одговоре на постављене проблеме, као вид практичне наставе. Очекује се
од наставника и сарадника да студентима обезбеде повратну информацију о
урађеним задацима.
Детаљнa упутствa за приступање постављеним материјалима налазе се на
банеру УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ.
Уколико не користите Електронски сервис студената, или имате неки проблем
приликом логовања, јавите се на адресу bane@prafak.ni.ac.rs (потребно је
навести име и презиме, број индекса и опис проблема).
О реализацији испита Правни факултет обавестиће студенте након добијања
додатних упутстава.
Моле се студенти да редовно прате сајт Правног факултета.

Правни факултет подстичу своје студенте да узму учешће у реализацији наставе на
даљину.
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs

http://www.prafak.ni.ac.rs
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Молимо за разумевање – чинимо све да за своје студенте обезбедимо оптимум
наставе у постојећим условима, а све техничке и друге проблеме настојаћемо да
отклонимо у што краћем року.
Надамо се да ћемо сви заједно из ове ситуацији изаћи богатији за једно драгоцено
искуство учења.
С поштовањем,
УПРАВА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs

http://www.prafak.ni.ac.rs

