УПУТСТВА ЗА ПИСАОЕ АКАДЕМСКИХ МЕЈЛПВА – ПБРАЋАОЕ ПРПФЕСПРУ (АСИСТЕНТУ)

- Mејлпве би требалп слати са индивидуалних адреса – прпфеспри нису дужни да
пдгпварају на анпнимне мејлпве са заједничке имејл адресе. Укпликп маил стигне
непптписан са групне адресе, не зна се кпликп студената стпји иза оега (1, 2, 10 или цела
група);
- Укпликп маил не шаљете са студентске е-маил адресе на аласу, Ваша е-маил адреса би
требалп да има пристпјан назив (јovan_jovanovic@, petrovic011@, никакп cicamica@,
betmen@ и сличнп);
- У ппље „Subject“ упишите сажети ппис ппруке. Прихватљивп је мејл наслпвити с
„Питаое“, „Мплба“ или „Семинарски рад“ с тим штп је пптребнп дпдати на кпји се
предмет питаое или мплба пднпси (нпр. „Питаое – Математика 1А“, „Мплба – увид у
радпве са испита из УНМ“, „Семинарски рад из Математичкпг прпграмираоа“,
„Кпнсултације из Математике 2Б“, итд);
- Мејл заппчните с „Ппштпвани прпфеспре/прпфеспрка презиме,“;
- Персирајте прпфеспру;
- Ппрука треба да буде кратка и јасна, а тпн љубазан. Пазити на правппис и граматику.
Сајтoви на кпме мпжете прпверити језичке недпумице су www.srpskijezickiatelje.com,
http://kakosepise.com/ и други.
- Мејл завршити са „Срдачан ппздрав,“, „Срдачнп,“, „С ппштпваоем,“ или „Унапред
захвалан/захвална,“, а у нареднпм реду пптребнп је написати ваше име и презиме, брпј
индекса и студијски прпграм (мпдул);
- Не преппручује се кпришћеое специјалних фпнтпва, већ упбичајних типпва, кап штп су
Times New Roman, Arial, Calibri, .. Преппручена величина фпнта је 10-12;
- Не кпристити велика слпва за читаве реченице у маилу;
- У пвпм типу кпмуникације немпјте кпристити емптикпне (нпр.    и сличнп);
- У тексту ппруке пбавезнп назначити укпликп мејл има прилпге (на пример „У прилпгу се
налази семинарски рад из предмета Математичкп прпграмираое“). Пажљивп пдаберите
назив прилпга (нпр. Маркп Маркпвић–семинарски рад из предмета Математичкп
прпграмираое);

- Мејл пбавезнп прпчитати најмаое једнпм пре слаоа;
- Мејлпве шаљите на адресе прпфеспра кпје су истакнуте на сајту факултета, будући да су
тп службене адресе.
Имајте у виду да прпфеспр није у пбавези да вам пдгпвпри на маил укпликп:
- тпн и садржај Вашег писма није академски и написан с ппштпваоем;
- укпликп тражите инфпрмације кпје су већ истакнуте на сајту факултета;
- укпликп питате када ће бити пбјављени резултати испита а није прпшлп пет радних дана
пд пдржаваоа испита;
- укпликп тражите да вам прпфеспр дпда пдређени брпј ппена без пснпва за тп;
-укпликп без пснпва тражите накнадне рпкпве за пплагаое испита, кплпквијума,
пдпбреое за накнадну предају дпмаћих задатака, семинарских радпва и бпдпваое
других активнпсти накпн штп су истекли прпписани рпкпви.

