ПОРУКА СТУДЕНТИМА ПОВОДОМ ПРЕЛАСКА НА ''ОН ЛАЈН'' РЕЖИМ
Поштоване колегинице и колеге, студенти прве године,
С обзиром да ће се други наставни блок највероватније цео одржавати у ткз ''он лајн''
режиму до краја семестра, што је значајно другачији облик наставе него рад који смо
имали током првог блока, молим Вас да у раду на савладавању градива другог блока
спроводите следећи приступ:
1.Редовно пратите лекције које ћу постављати на Е-наставу по истом распореду као да
имамо наставу уживо.
2. Истог дана прочитајте у уџбенику лекције које су постављене на Е-настави макар
једном, а најбоље и други пут нешто касније.
3. Ако било шта није јасно питајте ме преко мејла branko.matic@vipos.edu.rs. У мејлу
обавезно напишите Ваш број индекса, име и презиме.
4. Као и до сада на Е-настави ће бити постављена по једна студија случаја за свако
поглавље, коју треба да проучите и напишете своја запажања, на за то предвиђено место у
делу Вежбања у уџбенику.
5. Сада можете пријављивати и семинарски рад на тему ''Организациона структура'' која је
врло захвална, и преоручујем свима да је изаберете. Предлог предузећа са кратким
образложењем пошаљите ми мејлом.
6. Што се тиче вежби почев од 8 недеље (23. -26. нов) постављаћу Вам материјал на Енаставу и ако је потребно УПУТСТВО са објашњењим у посебном документу.
Подразумева се да је потребно да урадите све што се налази у Вежбањима на крају сваког
поглавља у уџбенику.
НАПОМЕНА: С обзиром да са студенти студијског програма ПЕК нисам одржао вежбе
због државног празника 11. новембра, потребно је да они обрате пажњу и ураде задатак за
прву недељу 5 поглавља (6. наставна недеља) које сам поставио на Е-наставу. Потребно је
наиме, да по правилима која су дата у уџбенику, а на основу описа датог на стр. 229,
нацртате организациону структуру предузећа Прерада, на за то предвиђеном месту на стр.
230. ПРВО УРАДИТЕ ПРИПРЕМУ НА ПОМОЋНОМ ПАПИРУ, А ОНДА СЕ
ПОТРУДИТЕ ДА ШТО БОЉЕ НАЦРТАТЕ ШЕМУ У УЏБЕНИКУ.
7. Подсећам Вас да ће у другој колквијумској недељи од 11. до 15. јануара 2021. тестом
бити поровера знања из 4. и 5. поглавља. Препоручујем да питања за проверу знања
решавате после Нове 2021. године, а 7 дана пре колоквијума и да на тај начин заиста
уочите шта нисте научили и до колоквијума то научите.
8. Што се тиче организације поправног испита за 1. колоквијум он ће бити спроведен од
14. до 25. децембра према распореду који ће бити ускоро објављен. ВРЛО ЈЕ ВАЖНО ДА
СВИ КОЈИ НИСУ ПОЛОЖИЛИ КОЛОКВИЈУМ ИЛИ НИСУ ИЗАШЛИ У
КОЛОКВИЈУМСКОЈ НЕДЕЉИ ПОЛОЖЕ КОЛОКВИЈУМ У ОВОМ ПОПРАВНОМ
ТЕРМИНУ.

9. На жалост ни консултације се не могу више одржавати уживо. За све што вам требам
пошаљите мејл. Уколико је потребно да се чујемо наћи ћу начин да ја позовем вас.
Од велике је користи што смо први наставни блок одржали уживо и на тај начин се
упознали са предметом, начином рада, уџеником па донекле и међусобно. Молим Вас
да све то имате у виду и користите у овом другом наставном блоку.
Желим Вам добро здравље и пуно успеха у учењу!
Бранко Матић

