
 

Обавештење о року за предају радова  
код асистента Јелене Блануше 

 
 
Студенти који у предвиђеном року, до 26. 12. 2017. године (и продужено до 28. 12. 2017), нису 
решили предиспитне обавезе (а то су у зависности од предмета могли бити практикуми, 
семинарски радови, извештаји или задаци) имају додатни рок да ове радове предају до 9. 1. 
2018. године. Тачан датум и време предаје биће објављени на сајту Школе. 
 
Радови предати 9. 1. 2017. биће третирани као закаснели, и у складу са тим и бодовани. Такође, 
због завршетка семестра, остварени бодови неће моћи бити уписани у индекс већ само у 
интерну евиденцију асистента која важи само једну школску годину. Додатно, времена за 
корекције ових радова неће бити те ће се сматрати коначном верзијом. 
 
Након истека редовног (26. 12. 2017) и продуженог рока (9. 1. 2017) радови ће моћи да се 
предају тек следеће школске 2018/19. године, заједно са следећом генерацијом студената која 
буде слушала предмет.  
 
Наведени рокови важе како за студенте који су ове школске године слушали предмете, тако и за 
студенте који су предмете пренели из претходних школских година. Потребно је да се 
студенти који преносе испите распитају код асистента у ком облику се предају предиспитне 
обавезе у актуелној школској години. Биће прихваћени само они радови који су у складу са 
актуелним захтевима за предмет. 
 
Обавештење се односи на студенте свих смерова који полажу следеће предмете (и 
подразумевају обавезе наведене у загради):  
Општа психологија (практикум [15] + презентација [5]),  
Педагошка психологија (три задатка [15] + презентација [5]),  
Ментална хигијена, за васпитаче (извештај [15] + домаћи задаци [5]),  
Ментална хигијена, за медицински смер (извештај [10] + практикум [10]),  
Психологија емоција (два задатка [15] + презентација [5]), 
Психолошка припрема (емпиријски семинарски рад [15] + презентација [5]),  
Менаџмент (семинарски рад [15] + презентација [5]),  
Психологија исхране (практикум [10] + домаћи задаци [5] + презентација [5]),  
Неуропсихологија развојног доба (семинарски рад [15] + презентација [5]), 
Дефектолошка дијагностика (практикум + извештај + видео записи [све 20]). 
 
Додатно, на предметима где је планирана презентација студената, неће бити могуће 
организовати додатне термине. Презентације се бране искључиво на часовима вежби. Уколико 
студент не испуни ову обавезу - остаје без 5 бодова (али га то не ограничава у погледу полагања 
испита уколико је испунио остале предиспитне обавезе и прикупио довољно предиспитних 
бодова). 
 
Критеријум који се поставља да би се сматрало да је студент испунио предиспитне обавезе је 
51% бодова прикупљених на горенаведени начин. Због тога је важно обратити пажњу на 
квалитет радова који се предају. (Ако предмет подразумева предају семинарског рада, 
НЕПОПХОДНО је придржавати се упутства за писање рада, с посебним нагласком на цитирању). 
Сваки рад који буде садржао елементе плагијата биће трајно одбијен а студенту 
онемогућено да изађе на испит у актуелној школској години. 
 
О предиспитним обавезама и бодовима потребно је договорити се ИСКЉУЧИВО с асистентом. 
За све информације и питања можете се обратити асистенту на мејл:  
blanusa.vsovsu@gmail.com.  

 
У Суботици, 
28. 12. 2017.  

Асистент Јелена Блануша. 
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