Почитувани студенти,
поради новонастанатите услови со појавата на корона вирусот (COVID-19) и мерките
предвидени од Владата за привремен прекин на наставно-образовниот процес, Ве
информираме дека како институција постојано ги следиме состојбите со ширењето на
корона вирусот и препораките кои ги предлагаат надлежните органи.
Оваа состојба може и да потрае, поради што ФЗНХ навремено се организира да обезбеди
алтернативни услови за изведување на наставата. Како прв чекор, наставниците
електронски ќе можат да ги комуницираат сите евидентирани студенти во I-know системот,
со запишан летен семестар 2019/2020 година, согласно предметните програми. Имено,
наставниците и асистентите ќе можат на студентите да им ги достават тематските единици
предвидени за настава за летниот семестар, да посочат литература и евентуално да
достават презентации или достапни материјали во електронска форма, кратки упатства,
прашања и се што може да помогне во совладување на материјалот за предвидената
предметна програма.
Наставниците преку e-mail ќе можат да дадат и задолженија, како изработка на домашна
работа, семинарска работа, проектни задачи и сл. и истите по завршување, секој студент
ќе ги доставува електронски до наставникот. Исто така, останува избор на наставниците за
споделување на снимени предавања за студентите или соодветни корисни интернет
страници и линкови со кои ќе се овозможи квалитетна настава.
Наставниците кои веќе имаат искуство со далечинска /on-line настава, истата може да ја
спроведуваат уште веднаш, секако со претходно, навремено информирање на студентите
и Продеканот за настава (како алтернатива се препорачуваат следните платформи
ZOOM.US https://zoom.us/., Google Classroom, Viber, Skype, и др.). Секако, до колку за краток
временски период заврши прекинот на наставата, останува можноста истата да се одржи
и концентрирано, за што дополнително секој наставник и асистент ќе утврди дополнителни
термини за распоред на предавањата/вежбите.
Согласно Академскиот календар на ФЗНХ, предвидените дополнителни испитни сесии
(мартовска сесија, 11-30 март, односно априлска сесија, 13-30 април) ќе се реализираат
кога ќе се создадат услови за непречено изведување. Секој наставник ќе достави нови
дополнителни термини и истите ќе бидат навремено објавени на огласните табли и веб
страната на ФЗНХ (www.fznh.ukim.edu.mk).
Комуникацијата во врска со активностите на магистерските /докторските студиите во
поглед на подготовка и изработка на пријави, активности во текот на менторска фаза и сл.,
препорачуваме да се одвива поелектронски пат.
Се надеваме дека со овој пристап на работа, пред сè ќе придонесеме во зачувувањето на
јавното здравје и во намалување на ризиците од ширење на вирусот COVID-19.
Со почит,
Деканат на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје

