
Шта вас чека и шта треба да урадите да 
све то преживите?



Четири најважнија питања!
 По чему се студирање разликује од учења у средњој

школи?
 Зашто да идем на предавања и вежбе?
 Како се учи на факултету?
 Како да организујем време и поставим циљеве?





Средња школа Факултет

Сваког дана имате 
интеракцију са 
професорима. 

Групе су веће, а контакти са 
професорима и 
асистентима ређи. На вама 
је да им се обратите ако вам 
је потребна помоћ, 
подршка, разјашњење и сл. 

Мањи део учења одвија се 
ван школе.  Према неким 
прорачунима, на два сата 
наставе долази један сат 
учења. 

Највећи део учења одвија се 
ван факултета. Према 
неким прорачунима, на 
један сата наставе долази 
два сата учења. 



Средња школа Факултет
Од ученика се захтева да 
репродукују градиво. 

Од студената се захтева да 
репродукују градиво, али још 
више да га разумеју и критички 
преиспитују. 

Све што треба да научите налази 
се у уџбенику.

У многим ситуацијама уџбеник 
није довољан, већ морате 
консултовати додатну 
литературу: законе, тумачења, 
књиге и стручне текстове, 
ресурсе са интернета и сл. 

Градиво није обимно и подељено је у 
мање целине које се уче и оцењују. 

Градиво је обимно. Некада вам треба 
неколико месеци да се спремите за 
испит. Зато је важно да планирате 
време и радите континуирано.





Зашто да идем на предавања?
 Да се упознам са материјом.
 Да чујем шта је битно.
 Да добијем објашњења.



Шта треба да радим?
 Седите у првим редовима, будите заинтересовани и дружите 

се са добрим студентима. Од тога можете имати само 
користи.

 Пратите шта се прича (садржај), како се прича 
(гестикулације, нагласак, речи) и тако идентификујте важне 
ствари из градива. 

 Хватајте белешке јер ће вам оне помоћи касније, када будете 
учили. 

 Белешке су важне јер је градиво на факултету много 
обимније него у школи. 

 После предвања прегледајте белешке, тако ћете више 
запамтити.

 Слушајте и на крају постављајте питања. Тако се учите се 
академском излагању и академској комуникацији.



Зашто да идем на вежбе?
 Зато што је обавезно. Похађање вежби је некада 

обавезно, а некада не. Добро се распитајте!
 Зато што се тако лакше учи обимно градиво.
 Зато што често подразумевају практичне примере, 

задатке и сл. којима ћете проверити да ли сте 
схватили градиво.



Шта треба да радим?
 Ако редовно идете на вежбе, онда прочитајте 

градиво пре вежби. Тако ћете боље искористи та 
два часа, више ћете запамтити, а касније ћете 
лакше спремити испит. 

 Будите активни на вежбама. Тако проверавате и 
продубљујете своје знање, а и наставници вас 
упознају.

 После вежби прегледајте белешке, тако ћете више 
запамтити.



Остали (необавезни) облици рада:
 Стручне / студијске групе
 Семинарски радови
 Симулације суђења





Како се учи на факултету?
 Прво: учи се континуирано, док се иде на вежбе и 

предавања! 
 Друго: учи се плански.
 Треће: учи се тако да запамтите и разумете, а за то 

постоје неки савети:



Корак 1: Поделите текст на мање 
целине
 Ако је књига велика, не дозволите да вас то 

обесхрабри.
 Прелистајте књигу (уџбеник) коју читате да 

стекнете увид о чему је ту реч.
 Поделите на целине и процените време које је 

потребно за читање сваке целине.



Корак 2: Учите целине
 Учите једну целину. 
 Прво је прочитајте.
 При другом читању подвлачите и бележите, јер при 

првом читању још немате представу шта је битно. 
 Прођите још једном белешке, па поновите. То 

можете урадити и сутрадан. Тако ћете дати себи 
шансу да одморни приступите градиву. 



Корак 3: Разјасните нејасне 
ствари
 Ако вам нешто није јасно, обележите та места или 

напишите питања у белешкама.
 Потражите одговор у књигама, речницима, 

енциклопедијама, на интернету или од професора.
 Можете наћи неки текст у коме је објашњена 

материја којом се бавите. 



Корак 4: Правите белешке
 Док читате текст, правите белешке. 
 Белешке не замењују текст, оне служе да истакнете 

најважније ствари и да се лакше подсетите. 
 Цртајте дијаграме, шеме, стрелице, пишите 

објашњења, користите боје, стављајте знаке питања 
и узвика.

 Погледајте шта су мапе ума или менталне мапе. 
Пробајте, вежбајте, тражите какав приступ вама 
највише одговара.



Корак 5: Причајте са другима
 Разговарајте са колегама о градиву које учите. 
 Разговарајте са наставницима. Користите 

консултације да добијете информације и 
објашњења која вам недостају. 

 Покушајте да објасните проблематичну тему 
некоме ко није правник: тако ћете проверити да ли 
сте је разумели.



Корак 6: Вежбајте излагање 
материје

 Ако треба, причајте гласно. Тако ћете вежбати 
академско изражавање. 

 Истовремено, тако ћете постати свесни тешких и 
нејасних делова. 





Како да организујем учење?
 Ево једног предлога:

Учите 
25 
минута

5 
минута 
паузе

Поновите 
циклус 3 пута 

Дужа пауза од 30-45 минута





Шта је најважније да запамтите?
 Студирање је сада централни део вашег живота. 
 Добар студент не учи понекад, кад стигне, две 

недеље пре испита, између две журке, већ редовно, 
сваки дан. Тако ћете постизати резултате, а нећете 
губити мотивацију. 

 Шта неуспешни студенти прво изгубе? Мотивацију 
и веру да могу да заврше студије! То је први корак 
ка испадању.



Шта желим да постигнем?
 Да бисте знали како да организујете своје време морате 

знати две ствари:
 Какве обавезе имате.
 Шта желите да постигнете.

 Прву ствар ћемо вам ми рећи, а друга је на вама. Шта, 
дакле, желите да постигнете? 
 Да дате неке испите? 
 Да дате све испите? 
 Да постигнете неки просек? 
 Да учите још један језик? 
 Да идете на стручне групе? 
 Да стекнете нове пријатеље? 
 Да идете на спорт и читате књиге? 



Како и када ћу то да урадим?
 У школи сте имали распоред часова. Данас морате, 

као директори, имати планер. 
 План мора бити недељни, месечни, на нивоу 

семестра и на нивоу године. 
 Запишите све своје обавезе, прорачунајте колико 

вам времена (сати или дана) треба за припреме за 
предавања и вежбе, писање семинарских и сл. 

 Након тога, направите табелу у коју ћете унети све 
своје обавезе. 



 Када одговорите на сва ова питања, направите 
план... на пример, овакав: 

Време Пон Уто Сре Чет Пет

8:10-9:45 Припрема 
за вежбе

Учење за 
испит 1

Теретана

9:50-11:30 Предавања Вежбе Предавања Припрема 
за вежбе

Вежбе

11:40-13:20 Вежбе Учење за 
испит 2

Предавања

13:30-15:10 Теретана Одмор Учење за 
испит 1

Вежбе

Припрема
за 
предавања 

Учење за 
испит 2



 А онда и овакав:

Недеља Окт Нов Дец Јан Феб

1 Прочитала
први пут А

Прочитао 
први пут Б

Спремљен 
испит 1

2 Семинарск
и 1

3 Спремљен
испит 2

4





Чега све има у згради ПФ?
 Мапа на улазу
 Слушаонице и амфитеатри
 Библиотека
 Рачунарски центар
 Студентске организације
 Клуб „Forvm Romanvm”



Правила студирања
 ЕСПБ
 Упис, пренос, услови, школарине
 Пријављивање испита
 Стипендије
 Дисциплинска одговорност
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