ОБАВЕШТЕЊЕ
о раду Факултета техничких наука у условима ванредног стања
На основу Устава Републике Србије, председник Републике Србије, председница Народне
скупштине Републике Србије и председница Владе Републике Србије донели су одлуку о
проглашењу ванредног стања.
У складу са околностима изазваним ширењем COVID-19 на територији Републике Србије, а у контексту
донете одлуке о увођењу ванредног стања, Факултет техничких наука у Чачку обавештава своје студенте,
наставнике и сараднике да је одржавање наставе усклађено са одлукама Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Универзитета у Крагујевцу. Активности ће бити организоване на следећи начин:
1. Наставни материјали тематских јединица за предавања и вежбе са пропратним упутствима и
појашњењима доступни су преко система за електронско учење.
2. Наставни материјали биће редовно ажурирани, а инструкције на седмичном нивоу студенти ће
добијати од предметног наставника.
3. Консултације са студентима одржаваће се електронским путем. Наставници и сарадници су дужни
да на упите студената одговоре у року од 24 сата.
4. Број предиспитних поена по основу присуства предавањима и вежбама биће признат.
5. Предиспитне обавезе и колоквијуми се одлажу уколико их није могуће реализовати електронским
путем.
6. Одбрана дипломских и мастер радова се може реализовати електронским путем.
7. Студентске ваннаставне активности се отказују.
8. Студенти се могу електронски обратити студентској служби на адресу studentska@ftn.kg.ac.rs или
телефоном од 10 до 14 часова (032 302-759 или 032 302-718). Студентска служба је обавезна да
одговори на студентске захтеве у року од 24 сата.
9. Студенти своје финансијске обавезе према Факултету испуњавају у складу са роковима доспећа
преко Е-индекса или слањем уплатница на мејл адресу studentska@ftn.kg.ac.rs
10. Читаоница и библиотека неће радити. Уколико постоји потреба, обратити се на адресу
ksenija.lajsic@ftn.kg.ac.rs
11. Секретаријат Факултета радиће сваког радног дана од 10 до 14 часова са неопходним бројем
физички присутних запослених лица.
12. Служба рачуноводства и финансија радиће од 10 до 14 часова. Обрачуни и исплате вршиће се
редовно.
13. Све седнице ће се обављати електронским путем.
14. Редовна комуникација са запосленима одвијаће се електронском поштом и путем мобилних
телефона.
15. Зграда Факултета ће бити отворена у периоду од 10 до 14 часова радним данима.
16. Појачане мере безбедности су на снази као и праћење даљих упутстава од стране државних органа.
Улазак у зграду биће омогућен само уз обавезно евидентирање на портирници Факултета.
Студенти, наставници и ненаставно особље биће благовремено обавештавани о времену трајања ових
мера, а све у циљу ефикаснијег спречавање ширења вируса COVID-19.
Будимо одговорни према себи и према другима
У складу са мерама Владе Републике Србије најстрожије се забрањује улазак у зграду Факултета
свим лицима која су боравила у критичним подручјима, захваћеним корона вирусом Covid-19.
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