
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ НА ПРЕДМЕТУ СТУДИЈЕ МИРА 

 

ПРЕДАВАЊА 

 

Због забране извођења наставе на Факултету политичких наука, предавања се неће 

одржавати у класичном облику, већ ће презентације и остали наставни материјали који се 

односе на теме предавања бити доступни на адреси http://www.csm-fpn.org/kursevi/studije-

mira2017/. Све консултације које се тичу предавања, литературе коју она обухватају и 

испитних питања одвијаће се путем имејла: goran.tepsic@fpn.bg.ac.rs.  

 

ВЕЖБЕ 

 

Вежбе из предмета Студије мира ће се услед новонасталих околности одржавати 

искључиво електронским путем и то на следећи начин: 

 

1. Тест (сачињен од обавезне литературе за вежбе у документу „Програм_вежби“ који се 

може наћи на адреси: http://www.csm-fpn.org/kursevi/studije-mira2017/) ће бити одржан 26. 

априла од 11 часова. Неопходно је пратити информације на интернет адреси Центра за 

студије мира (http://www.csm-fpn.org/oglasna-tabla/), где ће најкасније до 10. априла бити 

детаљно описан начин одржавања теста. 

 

2. Бодови који су били намењени активностима на преосталим вежбама пребацују се на 

тест који сада укупно носи 33 бода. Тест се полаже освајањем 17 бодова. Бодови који су 

активношћу стечени на претходним вежбама рачунају се у коначаном збиру. 

 

3. Уместо досадашњих вежби, уводе се консултације које неће носити бодове, већ ће 

превасходно имати намену да припреме студенте за тест. Од студената се очекује да 

учествују у раду постављањем питања која се тичу садржине обавезне и додатне 

литературе за вежбе. Консултације ће бити одржаване путем „Zoom“ апликације на којој је 

направљена „chat“ група „Студије мира“. Апликација се може скинути на: 

https://zoom.us/download. Молимо студенте да унапред припреме питања и потом их 



концизно поставе како би добили што прецизнији одговор. Студенти могу очекивати 

уживо одговарање на питања уторком од 10 до 12 и четвртком од 14 до 16, почевши од 

четвртка 19.3.2020. 

Неопходно је да сви студенти пошаљу потврду на milos.vukelic@fpn.bg.ac.rs да су 

прочитали ово обавештење како би приступили групи „Студије мира“. 

Индивидуалне консултације се могу заказати мејлом, такође на адресу 

milos.vukelic@fpn.bg.ac.rs. 

 

4. Пријава за писање есеја остаје у непромењеном облику. Неопходно је претходно 

послати апстракт на milos.vukelic@fpn.bg.ac.rs како би се добило одобрење за приступање 

писању рада. На есеју се и даље може добити највише 25 бодова, док је најмање 13 бодова 

потребно како би се стекао услов за испит. Крајњи рок за слање апстракта есеја је 

07.05.2019, али се студенти подстичу да раније пошаљу апстракт. Рок за предају есеја 

остаје 11.05.2019. Услов за излазак на испит и даље остаје ИЛИ положен тест ИЛИ 

положен есеј. 

 


