Календар наставних активности за школску 2020/2021. годину
- Реализацијa наставних активности у односу на семестре
Школа организује и изводи основне академске и мастер академске студије у току школске
године која почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има 42 радне недеље, од чега 30 наставних и 12 недеља за
консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Зимски семестар има петнаест (15) наставних недеља и четири (4) недеље за консултације,
припрему испита и испите.
Настава за прву студијску годину основних академских студија у зимском семестру
почиње 05.10.2020. год. а завршава се 23.01.2021. године.
Настава за студенте основних студија Психологије почиње 19.10.2020. године.
За студенте мастер академских студија настава у зимском семестару почиње 02.11.2020.
год. а завршава се 13.02.2021. год.
Летњи семестар има петнаест (15) наставних недеља и осам (8) недеља за консултације,
припрему испита и испите.
Настава за прву студијску годину основних академских студија у летњем семестру као и
за студенте друге, треће и четврте студијске године, студенте мастер академских студија
почиње 17.02.2021. год. а завршава се 04.06.2021.год.

- Испитни рокови
Према Закону о високом образовању и Статуту Школе, организује се шест редовних
испитних рокова и то:
1. Јануарско-фебруарски испитни рок - почиње 25.01. траје до 12.02. год.
2. Априлски испитни рок - почиње 19.04. траје до 27.04. У тој недељи неће се
одржавати настава.
3. Јунски испитни рок - почиње 14. траје до 30.06.
4. Јулски испитни рок почиње 07.07. траје до 14.07.
5. Септембарски испитни рок почиње - 01. траје до 15.09.
6. Октобарски испитни рок почиње – 24.09. траје до 01.10.
Усвојен је Захтев Студентског парламента да се уведу додатни испитни рокови за
полагање диференцијалних испита и апсолвенте који су одсушали предмете. У
складу са тим организоваће се и испитни рокови у:
Октобар 2 почиње 06.10. траје до 12.10..год.
Новембру почиње 16.11. траје до 20.11..год.

Децембру почиње 16.12. траје до 21.12. год.
Фебруар почиње 22.02. траје до 26.02. год.
Марту почиње 22.03. траје до 26.03.год.
Мају почиње 18.05. траје до 22.05. год.
- Пријава испита
Пријава испита за студенте свих студијских година и свих нивоа студија биће реализована
у следећем временском периоду
1.
2.
3.
4.
5.
6.

за јануарско-фебруарски испитни рок од 19.до 23.01.
за априлски испитни рок од 10. до -14.04.
за јунски испитни рок од 05. до 10.06.
за јулски испитни рок од 30.06. до 02.07.
за септембарски испитни рок од -23. до 29.08.
за октобарски испитни рок од 16. до 20.09.

- Распоред наставних предмета и часова
На основу усвојеног распореда наставника и сарадника на основним академским и мастер
академским студијама (Прилог 1. Плана) биће израђен распоред наставних предмета и
часова за сваки студијски програм. Неопходно је да распоред наставних предмета буде
усклађен са изабраним предметима студијских програма и групама студената. Свака
промена распореда: замена термина, времена, слушаонице или одлагање наставе мора
бити пријављено студентској служби како би се благовремено објавило на сајту Школе
као и на огласној табли Школе.

- Практична настава и стручна пракса
У циљу ефикасније реализације вежби, Школа је склопио уговоре о сарадњи са
здравственим, просветним и институцијама социјалне заштите.
Практична настава (стручна пракса) ће бити реализована према студијским програмима у
периоду месеца маја и јуна 2021.године.
- Нерадни дани
Нерадни дани у школској 2020/2021. години су:
11.новембар 2020. године- Дан примирја у Првом светском рату
01. и 02. јануар 2021. године – Нова година
07. јануар 2021. године – Божић
15. и 16. фебруар 2021.год. – Дан државности

07. март 2021.год – Дан Школе
30.април, 01. 02. и 03 мај 2021. године- Ускршњи празници и празник рада
Термини за надокнаду наставе предвиђени су календаром рада.
- Годишњи одмор
Први део годишњег одмора за наставнике и сараднике почиње 19.07.2021. године и
завршава се 22.08.2021. године. Други део годишњег одмора биће реализован у складу са
Законом о раду и статутом Школе.

