
Предмет: Практикум из Основа електротехнике 2 

Шифра: 13Е071ПE2 

Предметни наставници и сарадници: Антоније Ђорђевић, Драган Олћан, Слободан Савић, 

Александра Крнета, Јелена Динкић, Јована Петровић, Дарко Нинковић 
 

 У складу са текућим дешавањима, настава на Електротехничком факултету у Београду одржаваће се као "настава 

на даљину" до даљег. Настава из предмета Практикум из Основа електротехнике 2 одржаваће се на следећи начин.  

 

• Наставни материјал ће бити доступан на сајту предмета (http://oet.etf.rs, у одељку Практикум из Основа 

електротехнике 2) за сваку радну седмицу, посебно. Линк на материјал ће бити постављен до термина у којем је 

била предвиђена настава за ту седмицу (уторак, 8:15 часова). Изузетак је материјал за седмицу која почиње 16. 

марта, који ће бити објављен до 18. марта до 20 часова.  

• Сва питања у вези са наставним материјалом студенти могу да поставе предметним наставницима електронском 

поштом (olcan@etf.rs и ssavic@etf.rs).  

• Све информације у вези са предметом истичу се на сајту предмета (http://oet.etf.rs, у одељку Практикум из Основа 

електротехнике 2). 

 

 Израда и оцењивање предиспитних обавеза (тестова и домаћих задатака) биће организована на следећи начин.  

• Тестови ће се одржавати према распореду који је јавно објављен на почетку курса (последњи слајд у 

презентацији предмета). Изузетак је тест #2 који се одлаже за 7 дана и одржаће се 24. марта 2020. године. У 

8:00 заказаног дана на сајту предмета појавиће се текст теста. Студенти имају 60 минута да ураде тест и да 

пошаљу резултате преко линка "Domaći zadaci (http://oet.etf.rs/POET2/up.html)", као што су до сада слали решења 

домаћих задатка. Довољно је да студент на празном листу папира реши задатке, скицира слику и унесе 

одговарајуће ознаке уколико је то потребно за решавање, уоквири коначна решења и пошаље своје решење у 

електронском облику (фотографија, скенирано решење или било који други стандардни електронски формат). 

Решења морају бити запакована у један ZIP фајл који је мањи од 10 MB. Студенти би требало да сачувају поруку 

који добију после прихватања послатог фајла, као и своје решење теста у електронском облику.  

• Текстови домаћих задатака појавиће се у терминима који су јавно саопштени на почетку курса (последњи слајд у 

презентацији предмета). Студенти ће, као и до сада, имати један радни дан да решења проследе електронски, на 

начин као што је урађено за први домаћи задатак. 

 

 Студенти имају право да не приступе oцењивању током "наставе на даљини". У том случају, оцењивање ће се 

одржати онда када се стекну услови за то, према распореду и начину које пропише Електротехнички факултет у 

Београду.  

 

 Студенти који приступе учествовању и оцењивању у оквиру "наставе на даљину", под пуном одговорношћу 

прихватају следеће. 

• Наставни материјал који се дистрибуира током "наставе на даљину" неће копирати и даље дистрибуирати у било 

ком облику, без претходне писмене сагласности предметног наставника. 

• Све активности које се бодују и на основу којих се закључује коначна оцена, студент ће радити самостално, 

коришћењем искључиво дозвољених средстава и искључиво у предвиђеном временском року.  

 

 Наставници и сарадници задржавају право да, уколико посумњају или утврде да се студент не придржава 

правила "наставе на даљину", као и осталих норми понашања које важе током студирања на Електротехничком факултету 

у Београду,  

• захтевају додатне детаље у вези са решењима задатака, у електронском облику, 

• захтевају да студент одговори на додатна питања, у електронском облику, или 

• не доделе студенту поене на предиспитним обавезама током "наставе на даљину". 

 

 Испит из предмета Практикум из Основа електротехнике 2 биће одржан према календару и додатним правилима 

које одреди Електротехнички факултет у Београду, а по завршетку текућег ванредног стања. У тренутку завршетка 

наставе нису познати ни календар испита, ни додатна правила полагања. Испит ће највероватније бити писмени, као што 

је јавно саопштено на почетку курса (http://oet.etf.rs/OET.pdf одељак ПОЕТ2). Додатно, студенти који нису задовољни 

бројем поена освојеним на предиспитним обавезама имаће могућност да предиспитне обавезе (урађене током "наставе на 

даљину") надокнаде усменим испитивањем, у року у коме приступи полагању писменог дела. На захтев студента, 

приступање додатном јавном усменом испиту, пред комисијом од (бар) два предметна наставника/сарадника, биће 

одржано непосредно по завршетку увида у радове у одговарајућем испитном року.  

 

Београд, 16. март 2020. године.  

(последњи пасус додат је 5. маја 2020. године) 


