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 У складу са текућим дешавањима, настава на Електротехничком факултету у Београду 
одржаваће се као "настава на даљину" до даљњег. Настава из предмета Електромагнетска 
компатибилност одржаваће се на следећи начин.  
 

 Наставни материјал ће студентима бити дистрибуиран путем електронске поште, на адресе за 
које су се студенти изјаснили да им редовно приступају. Ово ће бити учињено до термина у 
којем је била предвиђена настава за ту седмицу (понедељак, 17:15 часова). 

 Сва питања у вези са наставним материјалом студенти могу да поставе предметним 
наставницима и сарадницима (edjordja@etf.rs и jdinkic@etf.rs) електронском поштом. 
Наставници и сарадници се обавезују да ће одговоре слати у року који није дужи од једног 
радног дана. 

 
 Израда и оцењивање тестова биће организована на следећи начин.  
Тестови ће се одржавати према распореду који је јавно објављен на почетку курса (последњи слајд у 
презентацији предмета). Изузетак је тест #2 који се одлаже за 7 дана и одржаће се 23. марта 2020. 
године. У 20:00 часова заказаног дана на сајту предмета појавиће се текст теста заједно са темплејтом 
(DOC документ) у који студент додаје своје одговоре. Уколико студент није у могућности да едитује 
темплејт, потребно је да од својих одговора, са јасно назначеним деловима теста на којe се ти одговори 
односе, направи посебан PDF документ. Студенти имају 75 минута да ураде тест и да пошаљу резултате 
преко линка "http://mtt.etf.bg.ac.rs/Elektromagnetska.Kompatibilnost/online/up.html". Документ са 
решењима мора бити запакован у један ZIP фајл који је мањи од 10 MB. Студенти би требало да сачувају 
поруку коју добију после прихватања послатог фајла, као и своје решење теста у електронском облику.  
 

Израда и оцењивање домаћих задатака биће организована на непромењени начин. 
 

 Студенти имају право да не приступе oцењивању током "наставе на даљини". У том случају, 
оцењивање ће се одржати онда када се стекну услови за то, према распореду и начину које пропише 
Електротехнички факултет у Београду.  
 
 Студенти који приступе учествовању и оцењивању у оквиру "наставе на даљину", под пуном 
одговорношћу прихватају следеће. 

 Наставни материјал који се дистрибуира током "наставе на даљину" неће копирати и даље 
дистрибуирати у било ком облику, без претходне писмене сагласности предметног наставника. 

 Све активности које се бодују и на основу којих се закључује коначна оцена, студент ће радити 
самостално, коришћењем искључиво дозвољених средстава и искључиво у предвиђеном 
временском року.  

 
 Наставници и сарадници задржавају право да, уколико посумњају или утврде да се студент не 
придржава правила "наставе на даљину", као и осталих норми понашања која важе током студирања на 
Електротехничком факултету у Београду,  

 захтевају додатне детаље у вези са решењима задатака, у електронском облику, 
 захтевају да студент одговори на додатна питања, у електронском облику, или 
 не доделе студенту поене на предиспитним обавезама током "наставе на даљину". 

 
 
 
Београд, 17. март 2020. године.  
 


