Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
Рачунарски центар

Упутство предавачима који изводе вежбе у Рачунарском центру
Општа правила
1. Предавач је, у току одржавања вежби, одговоран за опрему у лабораторији коју користе
студенти из његове групе.
2. Групе студената за вежбе се праве према броју радних места у одређеној лабораторији.
лабораторији
3. Број студената у групи мора бити мањи или једнак броју радних места у лабораторији у
којој се вежбе одржавају.
4. Врата лабораторија су, у току трајања вежби ОБАВЕЗНО ЗАТВОРЕНА.
5. Предавачи који користе помоћна средства у настави, а која не спадају у инвентар
Рачунарског центра, пре уношења тих средстава морају да о томе обавесте
администратора.
6. Пре почетка термина за вежбе (5 – 10 минута) предавач се обраћа администратору,
администратору како би
се лабораторија ослободилаа (оспособила
(оспособила) за рад. Тек након тога предавач може да позове
студенте који чекају за вежбе ИСПРЕД УЛАЗНИХ ВРАТА РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА.
7. Предавач проверава да ли су се сви студенти правилно пријавили за рад на мрежи на
почетку вежби и да ли су се сви студенти ПРАВИЛНО ОДЈАВИЛИ са рачунарске мреже
на крају вежби.
8. ПОСЕБНО СКРЕНУТИ ПАЖЊУ СТУДЕНТИМА да не искључују рачунаре
притискањем Power тастера на кућишту рачунара.
9. Уколико студент не може да се пријави за рад на мрежи, предавач упућује студента
администратору.
10. Пре упућивања студента админист
администратору проверити да је студент тачно уписао корисничко
име, лозинку и одабрао исправан домен.
Потребан софтвер
11. Софтвер који је потребан за извођење наставе (који Рачунарски центар не поседује)
потребно је доставити пре почетка семестра, а најкасније недељу дана пре почетка првог
термина лабораторијских вежби
вежби, како би се: проверили хардверски захтеви
захтеви, софтвер
благовремено инсталирао и проверила његова функционалност у доменском окружењу.
окру
12. Информације о потребном софтверу
софтверу, упутство за инсталирање и подешавање као и списак
студената који похађају вежбе потребно је благовремено доставити администраторима у
електронском облику.
Писмена верификација
13. Сви предавачи који изводе лабораторијске
лабораторијск вежбе својим потписом верификују да су
упознати са правилима рада у Рачунарском центру и са овим упутством, а у циљу што
бољег функционисања наставног процеса.
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