
ПРЕДЛОГ 

Протокол за реализација на настава на далечина на 

Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  

во зимскиот семестар, 2020-2021 година 

 

 

НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА  

(онлајн настава) 

 

1. На Архитектонскиот факултет-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје (АФС) Наставата на далечина, која вклучува предавања, вежби, 
консултации, презентации, колоквиуми и испити се реализира со 
користење од страна на наставниците, соработниците и студентите на 
дигиталната платформа Microsoft TEAMS; 

2. Наставата на далечина се реализира согласно годишниот календар на 
АФС; 

3. Наставата на далечина се одвива согласно распоредот на часови во текот 
на работната недела усвоен од страна на ННС на АФС на почеток на 
семестарот и во временскиот период определен со распоредот. Постои 
можност со договор помеѓу предметниот професор и студентите да се 
измени терминот за реализација на наставата по предметот, но тоа не смее 
на било каков начин да ја попречува реализацијата на наставата по 
другите предмети од истата студиска година или од другите студиски 
години и да биде во колизија со распоредот; 

4. Наставниците, соработниците и студентите за користење на дигиталната 
платформа ги користат своите службени кориснички сметки и е-мејл 
адреси (ime.prezime@arh.ukim.mk) 

5. Предметниот наставник е должен да изработи детален план за 
реализација на наставата на далечина, со опис на термини и теми на 
предавањата, вежбите и другите задачи и да ги информира студентите за 
планот за реализација на наставата по предметот; 

6. Се препорачува на предметните наставници да го прилагодат наставниот 
материјал, проектните задачи и обврските на студентите во согласност со 
наставниот план и ограничувањата кои произлегуваат од реализацијата 
на наставата на далечина, а со цел задржување на квалитетот на наставата 
и образовниот процес; 

7. Предметниот наставник определува термин за консултации, еднаш 
неделно во договор со студентите кои го слушаат предметот; 

8. Предметниот наставник определува термин, различен од терминот за 
консултации, за комуникација со претставниците на студентите од 
студиската година во која се слуша предметот за работи од доменот на 
реализацијата на наставата, административни и други работи од интерес 
на студентите. 



9. Комуникацијата помеѓу предметниот наставник и студентските 
претставници се одвива со користење на службените кориснички сметки 
и е-мејл адреси на наставниците, соработниците и студентите. 
Предметниот наставник е должен да одговори на дописите и мејловите од 
студентските претставници во рок не подолг од три дена, а во случај на 
ургентност и во пократок рок доколку е тоа во интерес на студентите. 

10. Студентите треба своите обврски по предметите и студијата да ги 
извршуваат навремено и во согласност со календарот на АФС, распоредот 
за работа на АФС и утврдениот план за работа на предметниот наставник. 

11. Комуникацијата на студентите со студентската служба и деканатот на 
факултетот ќе се реализира исклучиво по електронски пат со користење 
на службените е-мејл адреси. Во случај на потреба, контактот со 
вработените во студентската служба ќе се реализира и со физичко 
присуство со почитување на сите мерки за заштита и превенција од 
ширење на заразата и користење на лична заштитна опрема; 

12. Предметните наставници ја користат службената ИТ опрема (лаптопи, 
табли за цртање, печатачи, скенери и интернет врска) или личната ИТ 
опрема во случај кога тоа ја подобрува реализацијата на наставата на 
далечина; 

13.  Студентите ја користат сопствената ИТ опрема и интернет конекција за 
следење на наставата на далечина; 

14. Во случај кога студентот од објективни причини не е во можност да 
обезбеди пристап до интернет врска или не е во можност да обезбеди 
компјутер преку кој би ја следел наставата на далечина потребно е 
официјално да се обрати до деканатот на АФС и до ФСС на АФС со цел да 
се обезбеди потребната информатичка опрема и пристап до интернет 
врска во рамките на можностите на АФС. Во одредени случаи, деканатот 
на АФС во договор со ФСС на АФС може да дозволи контролирано 
користење на просториите на факултетот за следење на наставата. 


