
Обавештење за студенте интегрисаних академских
студија ветеринарске медицине

Прва година студија

Обавештавају  се  студенти  прве  године  интегрисаних  академских  студија
ветеринарске медицине да ће се од понедељка 16.11.2020. теоријска настава одвијати
на даљину путем  Microsoft 365 платформе  по  новом распореду       постављеном на  
web   страници факултета  . Теоријска настава ће се одвијати у једном термину за све
студенте прве године (једнонедељни режим).

Практична настава ће се и даље одвијати у двонедељном режиму у просторијама
факултета.

Друга, трећа, четврта, пета и шеста година студија

Обавештавају  се  студенти друге,  треће,  четврте,  пете  и  шесте  године академских
студија  ветеринарске  медицине да  ће  се  теоријска  и  практична  настава  наредне
недеље  (16-20.11.2020.)  и  даље  одвијати  по  двонедељном  режиму  у  просторијама
факултета, како би се завршила друга недеља наставе. 

Од  понедељка,  23.11.2020.  теоријска  настава  ће  се  одвијати  на  даљину  путем  MS
Office  365  платформе  по  распореду  који  ће  бити  накнадно  постављен  на  web
страници  факултета.  Теоријска  настава  ће  се  одвијати  у  једном  термину  за  све
студенте,  док ће се практична настава и даље одвијати у двонедељном режиму у
просторијама факултета.

За све даље информације неопходно је да пратите web страницу факултета.

Све додатне информације можете добити на адреси: m365podrska@online.vet.bg.ac.rs

Microsoft 365 за студенте

Обавештавамо  студенте  Интегрисаних  академских  студија  да  су  свима
израђени бесплатни налози за онлајн сервис  Microsoft 365  for Education. Путем овог
сервиса студентима су на располагању онлајн верзије популарних апликација (Word,
Excel,  PowerPoint,  Outlook...),  као  и  десктоп  верзије  апликација  OneDrive и  Microsoft
Teams.

Студенти прве године (генерација 2020.) су добили своје приступне параметре
за Microsoft 365 приликом доделе индекса. 

Дистрибуција  приступних параметара за  остале студенте  обавиће се  путем
електронске поште са адресе m365podrska@online.vet.bg.ac.rs до уторка, 17.11.2020. на
следећи начин:

- студенти који су у прошлом семестру учествовали у онлајн настави добиће
своје параметре на мејл адресу коју су тада пријавили (обратите пажњу и на фолдер
са непожељном поштом);

- молимо остале студенте да до 17.11.2020. своје мејл адресе уз име, презиме и
број индекса доставе на:  m365podrska@online.vet.bg.ac.rs

Сервисима се приступа преко једног од следећих линкова:

https://  login.microsoft.com   

https://  portal.office.com   

Приликом  првог  пријављивања  захтеваће  се  од  корисника  да  промени
шифру!!! Нова шифра мора да садржи  најмање 8 знакова, међу којима мора бити
заступљено бар по једно велико слово, мало слово и број. 

УПУТСТВО ЗА  КОРИШЋЕЊЕ СЕРВИСА   MICROSOFT TEAMS  

БРЗО УПУТСТВО ЗА   TEAMS  

Напомена 1: Microsoft 365 налози долазе са креираном мејл адресом на поддомену
@stud.vet.bg.ac.rs и  аутоматски  конфигурисаном  мејл апликацијом  на  адреси
https://outlook.office.com/ и  препоручујемо  студентима  да  за  службену
комуникацију са наставницима и другим запосленима на факултету користе управо
ове налоге.  
Напомена 2: поруке наставницима подразумевано шаљите на званичне @vet.bg.ac.rs
адресе  које  су  излистане  на  сајту  факултета  и  појединачним  презентацијама
катедри, а њихове Microsoft 365 адресе (поддомен @online.vet.bg.ac.rs) користите само
уз претходну консултацију са наставницима, како бисте били сигурни да се пошта
на том налогу редовно проверава.
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