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Број: 423 

Датум: 16.03.2020. 

Drage kolege i studenti, 

 

U skladu sa proglašenim vanrednim stanjem u Republici Srbiji i Odluci Vlade 

RS o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim 

školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja - "Službeni 

glasnik RS", broj 30 od 15. marta 2020, rukovodstvo Fakulteta umetnosti je 

preduzelo mere u cilјu sprečavanja širenja korona virusa i obaveštava vas o načinu 

obavlјanja obrazovnog procesa na dalјinu, odnosno bez fizičkog prisustva studenata, 

dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19: 

- колективна и групна настава из теоријских и практичних предмета одвија се 

преко Нaстaвнoг пoртaлa Фaкултeтa умeтнoсти (MOODLE платформе), 

- за спровођење свих осталих облика наставе користити друге облике 

комуникације (мудл-платформа, е-маил, видео, скајп, тел. комуникација), 

- настава из предмета Хор, Оркестар, Оперски студио и Кaмeрнa музикa, се 

обуставља уз претходно размењен нотни материјал путем Нaстaвнoг пoртaлa 

Фaкултeтa умeтнoсти (MOODLE платформе), 

- реализација оцене и одбране завршних радова студената основних и мастер 

академских студија, колоквијума на свим нивоима студија у току пролећног 

семестра школске 2019/20. године, као и испита у мартовском испитном року, 

одлаже се до престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19. 

Брините о себи и другима и останите здрави! 

Даља упутства пратите на сајту и официјелној ФБ страници Факултета. 

 

Рад на локацији Кнегиње Љубице 10, одвијаће се у складу са наредбама и 

инструкцијама органа извршне власти. 

За информације контакт телефони од 10-14 сати: 
Секретар – 063411843 
Студентска служба – 0695223960 
Рачунарски центар – 063411982 
Техничка служба – 0604115911 

Декан Факултета уметности у Нишу 
 

проф. др Сузана Костић, с.р. 


