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ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ РОДИТЕЉА И ДЈЕЦЕ У ПРВИХ ПЕТ 

ДАНА ПРМЈАВЉИВАЊА 

ПРПЦJIЈIUlJПUlа 

Електронски уписано 
5.000 првака 

Само у првих пет даиа елек

ТРОНСКОГУПИса у основне ШКО

ле, пријављено је преко 70 
одсто првака, саопштила је 
Марква Ыатијокh, начел

ник Одјељења за информа

ционо-комуиикационе тех

нологије у Министарству 

просвјете. Како је Ha8eJla Ма
тијевиheва, пријаве се одно

се на чак 85 одсто школа ши
ром Црне Горе, што значи да 

суе-упис КОРИCТЮlИ родитељи 

из свихдјеловадржаве. 

Пријаве за упис су се подно
силе интензивно И уурбаиом 

И У руралном дијелу, рекла је 
Матијевиhева, истакавши,ца 

тако значајан број корисии' 

ка упуhује на једноставност 
и ефикасносте-сервиса. Како 
је додала. једна од највеhих 
предности овог начина упи· 

са у wколе јесте то што је ои 

доступан 24 сата. те се врије
ме електронског уписа пркла

roђава другим обавезама ро

дитеља н ђака. 
- за неколико мннута за

вршава се комплетан процес. 

О овој услузи дуго се говори 

и заиста смо задовољнн И ПО

носни што смо успјели да је 

приведемо крају за свега не-

колико недјеља. Итонесамо 

за уписуосновие школе, веhи 

за уписувртнl'te и средње шко
ле. Ово је велИКИ искорак. На
равно, систем heмo из године 

у roдинуунапређивати - ис

такла је Матијевиl'!eва. 
из Министарства просв)ете 

саопwтeно)е да сесва три упи
са.налаэеmједн~ПЈ!атформи, 

а адреса)е: www.upisi.edu.me. 
- Електронски упис у ос

новне школе почео у по

недјељак, 18. маја; електрон
ски упис у вртиhе почиње 
26. маја; а усредње школе 29. 
јуна. Сан детаљи доступни су 
напоменyroмсајту,алиисајту 
Министарства просвјете. Ис

тог дана кад се ОТ80рН неки 

од уписа. објављује се и туто
ријал за е-уписна санм кана

лима комуникације минис
тарстаа. ПЛатформа за е-упис 

израђена је уз помоћ УН сис
тема у Црној Гори - наводе из 

МJfнистаpcna. 

Изтогресорасуранијеса

општили да је пројекат .. Учи 
дома" потпуно оправдао 
очекивања и да суостварени 

мИJПtони прегледа на тв екра
нима н преко моБИJIннх aI1JI:Н

кација. Д.Б. 

УЦГ УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ 

Студенти против короне 
Про}екат, у којем је Уни

верзитет Црне Горе парт

нер. селектован је за финан
сираље од Франкофонске 
универзитетске агенције, на 

чијн П03насе прнјааИЛОСКQ

ро 2.000 пројеката. Одабран 
као први међу осам проје
ката региона Балкана, носи 

назиа .. Улагањеустудентске 
заједнице уборбн протиа ко-

внд-l9: Вредновањедоприно

са три универзитета - Непо
средни друштвенн утицај 
(COVINVESТ)" Пројекат је 

настао као резултат сарадње 

Уннверзнтета Црне Горе и 

Универзитета Азурне обале 
из Нице, кроз активности Бал

канског института за науку 

и иновације - БИСИ. 
д.в. 

НЕ ВЕБ-ПРfТPАЖИВАЧУ СВЕ ВИШЕ НАШИХ НАУЧНИКА 

Расте број цитата са УЦГ 
У претходно пола године 

број научника Уннверзите

та Црне Горе чијн су радови 

препознати на листн Google 
Scholar, HajвeheM свјетском 
ве6-п~живачунаучних 

радова, повеhaосеза 50 име
на, и сада их има укупно 44З. 

На основу цитнранocrи њихо
вих колега из цијелог свије

та, међуnpва три раигирана 

научиика налазе се редовнн 

-. 

професор Природно-матема

тнчког факултета уцг Ната

ma Раичоић (10 437 цнтатаЈ, 
редовни професор Факулте
та за спорт и физичко васпи

тање и npeдс}едник Управног 

одбораДупп<о_I9I46 
цитата) н редовни професор 
Електротехннчкогфаку~ 
та (ЕТФ) Љубиша Станковиh 

(9011 цитата). 
Д.Б. 
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3ахтјеви студената 
6иliе испуњени 

• МИНИС1аРСТВО просвјеW41 НКТ нијесу реаговапи на захтјеве и без претходног KOHcynтoBaњa с 
кровном и законом признатом студентском институцијом која је упутипа допис, донијепи су зва
ничне oдnyкe о почетку испитког рока за 10. јун, што је изазвапо незадовољство, наводе из слуцг 

Из Министаpcna просвје

те "Дану" је јуче неэванично 
саОПШ'reно да ћ.е сви захтјев" 
и предлози мјеракојисетичу 
организације предиспитних 
DpOвјеразнања и 3авршних 
испита Cтyдeнтt.KOГ парла

мента Универзитета Црне 

Горе (СПУЦГ). којнсууњнхо
вој надлежности, бити при
хваl'lенн. спуцг је прије 14 
дана ynyтио Министарству 

прос8)ете н Националном ко
ординационом тијелу за за
раэне60лестн предлог мјера 

у интересу студентске попу

лацнјеу Црној Гори. 
- ДопнсомбројОI-IIS пред

стављен је НИЗ мјера које би 

значајно доприннјеледа сеор

ганнзовано и плански наста

ви процес предНСПНТННХ (КО

ЈКЖВИјуми И поправим нcnц) 
и нcnитних npoвјера знања. 
све што је npeдcтaвљeHOY ИН
тересујестудената.аСтудент

скм парламент УЦГynознао 
је нaдnежна тијела н јавност 

истог дана када смо се обрати
ли наведеним допнсом_ Ми

нистарство просвјете и На

ционално координационо 

тијело нијесу реаговали на за
хтјеве и, без претходног кон

cynтoвaњac кровном н зако

ном прнзнатом студентском 

институцијом која је упути

ла допис, донијели су званич

не одлуке о почетку испитног 

рока за 10. јун, док је почетак 
yttљ3.вaњa у домове најављен 
за 1. јун. Наведена одлука, без 
претходног консултовања 

или било какве комуника

ције с кровном студентском 
организацијом, довела је до 

Не33ДО80ЉСТва читаве попу· 

лације, чије нитресе :ЈаСТУПа
мо - наводеизСпvцг. 

Објашњавају да су послнје 

кэостанка реакције надопис 
који јеyпyheн 12. мајадодзтно 
упутили ургенцију 18. маја. 
на коју такође нијееу доби

ЛИОДГО80Р· 

- Сада још једном, након 

ургенцнје од 18. маја. обраhа
мовамсеИУП03најемоаасда 
све npeдиспитне обавезе није

су спроведенеонnајн канали

ма на свим факу.rrтeтимаэ60г 
структуре предмета и тех

ннчккх услова који 1'0 није

су доэsoљaаа.ли. Стим у вези, 
преднспнтнеобавезејенеоп

ходноспровести крајем маја, 
као штосмо npeтxoднonpeд' 

ложИJIН, јер ie то једини начин 
да се постигне испнтиаање 

без превеликог оптереhења 
студената. 

Собзиром на тада јеомо
гyheH међуградски превоз 

и да су институције почеле 
с радом, каои угостнтељсЮf 

објекти, сматрамо да је уз по
штовање мјера потребно от

ворнти И факултете И сту. 

дентске Домове аеЬ 25. маја 
-упозорили сусгуденти про

wеседмицеуургенцији. 

CПYlЏ')етр3ЖНОданспит
ни рок траје ЗО радних дана 
како би било довољно време
на да се оцијене све пред"
спитне обавезе за које није 

било могуhности, како због 

природе предмета илн дру-

УЦГ (аРЮОСJ()l cвw .. ax) 

гих околности, да се спрове

ду онлајн каналима. 

- Вођеље рачуна о onтe
реЬењу студената аажан је 
сегмент правнлног спро

вођења испнтног рока. Уколи
ко је ЕЦ'ГС каталогом {силабу

сом)предвиђенодауоквиру 

заврwног испита cтyдeнnf по

лажу цијело rpaдмвo предме

та, незавршене преднспитне 

обавезе и 3аЩ)шни испитмогу 
битн органнзацноно слојени. 

Уколн1СО се попагањем преди

спитнкх обавеза студенти ос
лобаl)aју дијела градиц оно 

треба да буде органнэоааноу 
посебном термину најмање 

недјељу дана прије испита 
или заједно с нспитом - на

водестудентн. д.s. 

МТФ ЂЕ ОРГАНИЗОВАТИ ПРМЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

На Металуршком 90 мјеста на магистарским 
Металурwко-техналошки 

факуnтeтУниверэитетаЦрне 

Горе предвидио је пријемни 
испит за упис на ыастерсту

Дије које се ове ГОДнне упи

сују по праи пут по моделу 

реформисаних мастер сту

дија утрајањуоддвије годи
не, каже декан овог факул

тетаМираВУХЧНlмh. 
- Пријемн" испит t\e 

бити у виду теста с одroва
рајуhим односом понуђе

них и слободних одговора. 

Питања теста he бити гру
писаиа утри кључненаучне 

области за сваки студијски 
програм, а резултати теста 

чкниhе 40% укупног броја 
освојених бодова. Остатак 
he заиисити од успјеха сту
дента на основним студнјама 
- саопштила је Вукчевиhева. 

Проходност на мастер сту
днјама, додаје она. биhе иста 

као и до сада, тј. моhи Ье да 
ихупишустуденти сазавр

wеним матичннм основним 

студнјама за тај мастерсту-

дијски програм. као и сту

деити са завршеним основ

нимстудијамавреднованим 

са миннмумом I80ЕЦТС на 

нстим илисроднимтехнкч

IOfм факултетима. 

- Студенти. веЬ сада. по
каэујувеликузаинтересова

ност, тнм прије што први пут 

организујемо Мастер студије 
на примнјењеном студијс
ком програму3аштитажи

вотне средине. Ове године, 

Металуршко-технолоwки 

факултет he расписати мјес
та надвоroдишњем мастеру 

засва три студијска програ

иа: Металургија н материја
лн, Хемијска технологија н 

3аштнта животне среди

не и то 20, зо и 40 кандида
та респективно. Број траже
них кандидата прилаroђен 
је просторним и другим ус

ловима на основу којих је и 
издата лиценца за мастер 

студије - најавилаје Вукче

виhева. 

Д.Б. 


