
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организовање и одржавање наставе, консултација и испита 
 
• У организацији и одржавању теоријске наставе, консултација и испита на Медицинском 

факултету Фоча примијењиваће се сљедећи модели: 

- Теоријска настава на свим предметима одвијаће се на класичан начин на наставној бази 

Факултета или у виду онлајн наставе. 

У оквиру онлајн наставе за дијељење наставног садржаја користиће се Moodle платформа за 

онлајн учење Медицинског факултета Фоча као и програм за видео конференције Zoom. 

Стога је потребно да се сви учесници региструју, преузму и инсталирају одговарајући 

софтвер, те провјере функционисање микрофона на својим рачунарима или мобилним 

телефонима. Упутство за инсталирање и коришћење Moodle платформе и Zoom  програма  за 

видео конференције наћи ћете на интернет страници Факултета. 

- Практична настава на претклиничким предметима ће се  одржавати у учионицама, 

специјализованим лабораторијама и салама. Практична настава за клиничке предмете биће 

организована тако да се смањи на најмању могућу мјеру ризик од преношења вируса SARS-

CoV2 на пацијенте, из здравствене установе у популацију, те ризик за студенте од настанка 

инфекције и болести. 

 

Упутства о одржавању наставе и испита у зимском семестру  академске 2021/2022. године  

на Медицинском факултету Фоча 

 



• Наставно особље редовно води евиденцију присуства настави, при чему студенти уз пуну 

одговорност присуствују настави уколико  немају симптоме обољења COVID-19. 

• У случају појаве симптоме обољења COVID-19 или изречених мјера изолације студент се 

јавља студентској служби и надлежним асистентима од којих ће добити даља упутства о 

праћењу наставе.  

 

Организовање и одржавање консултација и испита 

 
• Консултације ће се одржавати за мање групе студената, у просторији одговарајуће 

величине, са временским размаком између консултација које се одржавају у истој 

просторији. Наставно особље може понудити и могућност консултација путем мејла. 

• Приликом организовања и одржавања испита, препоручени су електронско 

пријављивање испита, мање групе у више термина за усмени испит, те поштовање 

препорука када је у питању максимални број особа у случају писменог полагања испита. 

 

Опште мјере за запослене и студенте 

• У циљу превенције  CОVID-19  инфекције у току боравка у просторијама Факултета 

обавезно је  поштовати јавно здравствене мјере и препоруке (физичку дистанцу, прање и 

дезинфекцију руку, ношење личне заштитне опреме, мјере респираторне хигијене и друго). 

Студенти који не носе маску не могу похађати наставу или приступити испиту на наставној 

бази. 

• Прије и након наставе и  испита студенти се не задржавају и не формирају веће групе у 

холовима и другим заједничким просторијама високошколске установе.  Просторија за 

извођење наставе и испита се мора што чешће провјетравати, те је потребно што чешће 

дезинфиковати предмете и површине које се често додирују.  

• Студентима који су били у контакту са потврђеним или вјероватним случајем COVID-19, 

односно уколико је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера 

изолације/карантина, биће омогућен онлајн приступ предавањима ван просторија 

Факултета, а уколико буде могуће, полагање пријављених испита након престанка 

изречених мјера. По истеку мјера студент је наставном особљу дужан приложити потврду о 

изреченим мјерама изолације у сврху регулисања изостанака са наставе и полагања испита 

ван предвиђеног рока. 

 

Продекан за наставу 

Доц. др Ирена Младеновић 


