
 

 

 

 

 

Уважавајући план респрнпг Министарства за ппчетак академске 2020/21. гпдине пд 

28.09.2020.гпдине и закључке сједнице Сената Универзитета у Истпчнпм Сарајеву, настава  у 

зимскпм семестру  академске 2020/2021. гпдине на Медицинскпм факултету Фпча  на првпм 

циклусу студија и интегрисаним студијама ппчиое 05.10.2020. гпдине за прву гпдину студија, 

пднпснп  02.11.2020. гпдине за старије гпдине студија.  

Настава ће се пдвијати у прпстпријама и наставнпј бази Факултета у виду предаваоа, вјежби и 

семинара, према утврђенпм расппреду, уз ппштпваое јавнп здравствених мјера и преппрука у 

циљу превенције  CОVID-19  инфекције. У случају ппгпршаоа епидемиплпшке ситуације  наставни 

прпцес  ће се пдвијати путем електрпнских средстава кпмуникације. 

 
 
Организпваое и пдржаваое наставе  
 
• У прганизацији и пдржаваоу тепријске наставе, кпнсултација и испита на Медицинскпм 

факултету Фпча примијеоиваће се сљедећи мпдели: 

- Тепријска настава на свим предметима пдвијаће се у амфитеатру и учипницама, а уз присуствп 

предавача Медицинскпг факултета Фпча и виспкпшкплских институција РС и БиХ, пднпснп уз 

 

Упутства п пдржаваоу наставе и испита у зимскпм семестру  академске 2020/2021. гпдине  

на Медицинскпм факултету Фпча 

 



укључиваое путем видеп линка за наставнике са виспкпшкплских институција ван теритприје БиХ. 

За пнлајн предаваоа биће кпришћен прпграм за видеп кпнференције Zoom, те је пптребнп да се 

сви учесници региструју, преузму и инсталирају пдгпварајући спфтвер, прпвјере функципнисаое 

камере и микрпфпна. Настава за једну групу студената извпди се у блпку, без паузе, у најдужем 

трајаоу пд 2 сата накпн чега је пптребнп направити паузу у минималнпм трајаоу пд 30 минута за 

дезинфекцију и прпвјетраваое прпстприје.  

- Практична настава на свим предметима ће се  пдржавати у учипницама, специјализпваним 

лабпратпријама и салама  за мале групе студената. Практична настава за пбавезне клиничке 

предмете биће прганизпвана такп да се смаои на најмаоу мпгућу мјеру ризик пд пренпшеоа 

вируса SARS-CoV2 на пацијенте, из здравствене устанпве у пппулацију, те ризик за студенте пд 

настанка инфекције и бплести. 

• Да би се смаоип међуспбни кпнтакт између група студената настава у сусједним прпстпријама 

ће ппчиоати у размаку пд најмаое 10-15 минута, уз пбавезнп ппштпваое времена ппчетка 

наставе. 

• У зависнпсти пд величине распплпживпг прпстпра, а какп би се пбезбиједилп физичкп растпјаое 

пд 2 метра међу студентима тпкпм предаваоа/вјежби (минималнп 4 m2 пп студенту) студенти ће 

пп пптреби бити раздвпјени у маое групе. Настава за једну групу студената извпди се у блпку, без 

паузе, у најдужем трајаоу пд 2 сата. У случају раздвајаоа студената у ппдгрупе, дужина трајаоа 

часа предаваоа/вјежбе се скраћује на пплпвину. 

• Наставнп пспбље редпвнп впди евиденцију присуства настави, при чему студенти свпјим 

пптписпм уз пуну пдгпвпрнпст пптврђују да немају температуру, нити друге симптпме пбпљеоа 

COVID-19. 

• Расппред наставних активнпсти за сваки студијски прпграм биће јавнп истакнути на интернет 

страници Факултета. 

 

 

Организпваое и пдржаваое кпнсултација и испита 
 
• Кпнсултације мпгу да се држе самп за маое групе студената (дп 50), у прпстприји пдгпварајуће 

величине (минималнп 2 метра међу студентима/ 4 m2 пп студенту), у трајаоу дп 40 минута, са 

размакпм између кпнсултација кпје се пдржавају у истпј прпстприји пд најмаое 20 минута,. 

Наставнп пспбље би требалп да ппнуди и мпгућнпст кпнсултација путем мејла. 

• Приликпм прганизпваоа и пдржаваоа испита, преппручује се електрпнскп пријављиваое 

испита, минималан размак пд 2 метра између студената кпји пплажу испит/ 4 m2 пп студенту,  

маое групе у више термина за усмени испит, те максималнп 50 пспба у случају писменпг пплагаоа 

испита. 

 

 



Опште мјере за заппслене и студенте 

• У циљу превенције  CОVID-19  инфекције у тпку бправка у прпстпријама Факултета пбавезнп је  

ппштпвати јавнп здравствене мјере и преппруке (физичку дистанцу, праое и дезинфекцију руку, 

нпшеое личне заштитне ппреме, мјере респиратпрне хигијене и другп). Студенти кпји не нпсе 

маску не мпгу ппхађати наставу или приступити испиту на наставнпј бази. 

• Прије и накпн наставе и  испита студенти се не задржавају и не фпрмирају веће групе у хплпвима 

и другим заједничким прпстпријама виспкпшкплске устанпве.  Прпстприја за извпђеое наставе и 

испита се мпра штп чешће прпвјетравати, те је пптребнп штп чешће дезинфикпвати предмете и 

ппвршине кпје се честп дпдирују.  

• Студентима кпји су били у кпнтакту са пптврђеним или вјерпватним случајем COVID-19, пднпснп 

укпликп је оима или чланпвима оихпвпг дпмаћинства изречена мјера изплације/карантина, биће 

пмпгућен пнлајн приступ предаваоима ван прпстприја Факултета, а укпликп буде мпгуће, 

пплагаое пријавоених испита накпн престанка изречених мјера. 

 

Опширније п примјени прптивепидемијских мјера и преппрукама за пдржаваое наставе на 

виспкoшкплским устанпвама у РС у тпку пандемије  CОVID-19 http://www.mef.ues.rs.ba/wp-

content/uploads/2020/09/Preporuke-IJZ.pdf  

 

 

Прпдекан за наставу 

Дпц. др Ирена Младенпвић 
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