
 

 

 

Одмах по доношењу Одлуке Владе Републике Србије о обустави извођења 

наставе у високошколским установама, као и Уредбе Владе Србије о организовању 

рада посладавца за време ванредног стања, и на основу одредби Статута 

Мегатренд универзитета, Колегијум Мегатренд универзитета трансформисан је у 

Координационо тело, с основном обавезом да обезбеди рад Универзитета у 

ванредним условима.1 На основу информација које су организованим поступкком 

прибављене од наставног особља и декана свих факултета у саставу Универзитета, 

у продужетку се доставља 

 

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТА  

ОД 25.3. ДО 3.4.2020. 

 

1. Дана 21. марта 2020. године Координационо тело донело је Одлуку о радним 

обавезама наставног и административног особља за време ванредног 

стања, о организацији наставе и консултацијама електронским путем, о 

организацији колоквијума и делова испита електронским путем за време 

ванредног стања и о другим неопходним аспектима организационо-

техничке природе. У завршним одредбама те Одлуке инсистирало се на 

поштовању прописаних стандарда здравствено-санитарне заштите, с 

напоменом наставницима да у свом раду обрате додатну пажњу на студенте с 

посебним потребама. Ова Одлука се односи на све нивое студија на 

Мегатренд универзитету. Одлука је стављена на сајт Универзитета и посебно 

означена на насловној страни сајта, где се и даље налази.  

2. Поједини факултети и студијски програми Мегатренд универзитета имају 

акредитацију за извођење наставе на даљину (која функционише у програму 

Moodle), те су нам та искуства била од велике користи. Приводимо крају 

поступак довршавања платформе за наставу на даљину за остале факултете 

и усавршавања осталих наставника за нове видове наставе и провере знања. 

3. По пристизању дописа од КОНУС-а да је потребно ресорном Минстарству 

достављати недељне извештаје, Координационо тело је сачинило формуларе 

за наставно особље и декане, који пружају информације о следећим важним 

индикаторима: 

 

                                                           
1 Увођење ванредног стања због епидемије вируса корона ставило је Мегатренд 

универзитет, као и највећи део високошколских установа у Србији, пред крупне изазове. 

Требало је у што краћем року са уобичајених видова наставе, консултација, вежби и 

испитавања прећи на рад на даљину, ослоњен на потенцијале дигиталне технике. С 

обзиром на чињеницу да увођење ванредног стања по природи ствари подразумева извесна 

ограничења (не само у кретању) и делимичну суспензију права из тзв. обичног живота, пре 

доношења рестриквитних мера од стране надлежних органа, непрестано смо имали на уму 

потребу да се мере примењују према свима једнако, без дискриминације према било коме, 

независно од статуса у универзитетској и академској хијерархији.  



- Техничко-технолошки услови за рад ван седишта послодавца 

(рачунар, интернет веза и сл.); 

- Начин држања консултација са студентима (скајпом, мејлом, 

вибером и сл.); 

- Степен ажурности материјала за студије на даљину; 

- Техничка писменост за унос података на платформи за ДЛС; 

- Модалитети држања наставе на даљину (аудио/видео, 

снимљено/онлајн) и 

- Научно-публицистичка делатност наставника и сарадника. 

 

4. Судећи према извештајима које су сви наставници и сарадници доставили 

деканима Мегатрендових факултета, а и декани Координационом телу до 

петка у 12 сати, уочава се да се настава одвија успешно, по плану и програму. 

5. Успостављена је, такође, на нивоу самих факултета, скајп, вибер и 

телефонска комуникација између наставника, у циљу координације рада. Тај 

систем комуникације показао се делотворним, а надаље се свакодневно 

унапређује. 

6. Са студентима је успостављен ефикасан вид двосмерне комуникације. 

Студентима су стављени на располагање скајп, вибер и телефонски контакти 

наставника, сарадника, као и дежурних у Студентској служби и Инфо центру.  

Студенти су у коришћењу дигиталне технике показали већи степен 

креативности него раније, што се види из оригиналности и свежине питања и 

идеја. Отуда извире оптимизам да ћемо из овог изазова изаћи богатији, јачи и 

искуснији. Реаговања студената, упити, предлози и повремене примедбе 

испуњене су чистим, јасним и искреним идејама. Највећи број студената 

позитивно је вредновао јавност у раду Универзитета у ванредним условима, и 

подржао ажурност и непосредност у комуникацији уз помоћ електронских 

помагала. 

7. Сајт Универзитета остао је отворен за информације од интереса и значаја за 

студенте, наставнике и све запослене. 

8. Координационо тело Универзитета остварило је  примерену везу са 

академском заједницом и просветним властима. 

9. На основу достављених информација са факултета и Универзитета, уочава се 

да се на свим нивоима успешно примењују знања и искуства, као и технике и 

методе управљања системима у ванредним условима.  

10. Оцењујући досадашњи рад Универзитета и његових чланица у ванредним 

условима, могло би се рећи да је остварен задовољавајући ниво наставе на 

даљину и комуникације између студената и наставника. У наредном периоду 

преостаје обавеза да се достигнути стандарди непрестано унапређују. 

 

Достављено: 
- Министарству просвете 
- Оснивачу и Ректору Универзитета 
- Ректорском савету КОНУС-а 
- Члановима Координационог тела 
- Свим запосленима 

 
 
 
 

Проф. др Михајло Рабреновић 
заменик ректора 

 


