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Записник са 2. електронске седнице Већа катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

 

 

На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 

66,седницу Већа катедре за друштвено-хуманистичке науке сазвала је шефКатедре др 

Весна Краварушић.Сазив 2. електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће 

материјале је прослеђен електронском поштом члановима Већа Катедре, 

руководиоцима Одсека и Председнику Академије 26.8. 2020.Седница је одржана у 

понедељак, 31.8.2020., са роком изјашњавања доуторка, 1.9.2020. до16.00 часова.Веће 

Катедре састављено је од 32 члана. У рад седнице укључило се 27 наставника и 

сарадника са сва три Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са 2. 

електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 1. 

 

Дневни ред седнице: 

1. Усвајање записника са1. електронске седнице Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

2. Предлог дневног реда 2. електронске седнице Већа Катедре; 

3. Анализа покривености наставе на студијским програмима из области 

друштвено-хуманистичких наука наставницима и сарадницима; 

4. Предлози за давање сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника 

Катедре на другој високошколској установи; 

5. Предлози за покретање поступка за избор у звање на радно место наставника и 

сарадника; 

6. Предлози за начин реализације плана и програма наставних предмета и 

професионалне/стручне праксе у зимском семестру, у околностима пандемије;  

7. Форма за израду силабуса наставних предмета; 

8. Разно. 

 

 

 

 

 



Рад: 

1. Усвајање записника са 1. електронске седнице Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

Записник са 1. Електронске седнице Већа Катедре је усвојен са: За – 26 гласова; против 

– 1(др Мирослав Кука); уздржан – 0; 

Др Мирослав Кука је навео разлог због којег је гласао против усвајања записника са 1. 

електронске седнице Већа Катедре: 

„У записнику под тачком 3 наводите:   

„С обзиром на то да Катедра не може располагати подацима о избору у звање 

наставника ван оквира Академије, предлаже се др Мирославу Куки да се обрати 

правној служби Академије. Свака наредна измена и допуна података о звању 

наставника и сарадника, по примљеном обавештењу на наредним седницама,  биће 

унесена у списак чланова Већа Катедре“. 

 

Не примећујем да сте именованог др Горана Пљакића упутили на правну службу 

Академије, желећи да верујем да свесно и са умишљајем невршите дискриминисања 

запослених. 

 

Ваш закључак којим ме упућујете да........ не заслужује мој даљи коментар, али јасно 

дефинише мој став о озбиљности рада катедре, поред све присутне администрације у 

којој сте ревности, небитно што у поновљеним форматима тражите да вам се доставља 

већ достављено. Разлике које наводите у својм тражењима већ предатих материјала 

мени нису јасне. 

 

Узгред, ко је састављао записник са Већа, где је наведен запосничар? Уколико је 

записничар шеф катедре, онда се то наведе, како би неке од изнетих недоумица биле 

јасније.“ 

 

 

2. Предлог дневног реда 2. електронске седнице Већа Катедре; 

Дневни ред 2. електронске седнице Већа Катедре је усвојен на основу гласања: За- 27 

гласова; против - 0 гласова; уздржан - 0 гласова. 

 

3. Анализа покривености наставе на студијским програмима из области 

друштвено-хуманистичких наука наставницима и сарадницима; 

Дискусија: 

Обавештења: 

- др Биљана Илић, руководилац Одсека Ћуприја,обавестила је Шефа 

Катедре:„Колегиница Нела Мариновић више није члан нашег колектива“.(коригован 

списак чланова Већа Катедре). 

 

- др Даница Столић је обавестила Шефа Катедре: „да се моје ангажовање на Академији 

васпитачко-медицинских струка, Одсек Алексинац завршава 1.10.2020. године“. 

 



-др Горан Пљакић је изабран у звање Виши предавач у Академији васпитачко-

медицинских струковних студија Крушевац, Одсек Крушевац. Колеги честитамо на 

избору у звање! (коригован списак чланова Већа Катедре). 

 

Предлози: 

- др Милутин Ђуричковић навео је: „Предлажем да од школске 2020/2021. године 

преузмем предмет Култура говора на основним студијама, будући да колегиница 

Столић одлази у пензију. При том задржавам своје предмете (допуна: осим 

Луткарства и сценске уметности који је у надлежности друге катедре и добиће 

другог наставника), а истовремено растерећујемо проф. Јашовића и вршимо 

функционалну расподелу предмета по сродности и компетенцијама“. 

 

- др Предраг Јашовић навео је: „Предлажем  да за школску 2020/21. преузмем предмете 

Методика развоја говора 1 и Меодика развоја говора 2, пошто професорица Даница 

Столић одлази у пензију. Поред ових предмета наставио бих да држим Српски језик на 

основним студијама, а на мастер студијама бих самостално држао Књижевни текст и 

развој“. 

 

-Др Александра Милошевић задржава предмете у Одсеку Алексинац и даје допуну 

предлога: „НаконконсултативнихразговорасашефомодсекаКрушевац, предлажемда у 

овојшколскојгод. у одсекуКрушевацпредајемпредмете: 

- предшколска педагогија ( 2 часапредавања, III семестар) 

- припрема деце за полазак у школу ( 2 часапредавања, VIсеместар) 

- педагошка документација ( 2 часапредавања, VIсеместар) 

- методика ВОРа ( 2 часапредавања, IVсеместар)“. 

 

Коментари: 

 

-др Горан Пљакић обавештава Шефа Катедре: „У складу са смерницама везаним за 

начин предлагања измена, које сте нам свима проследили, предузео сам одговарајуће 

кораке. Контактирао сам руководиоца одсека у Крушевцу и већ смо почели са 

разматрањем свих опција. Потребно је још само контактирати одређене наставнике, 

након чега ће бити конципиран предлог измена. Наведени предлог ће бити завршен у 

току ове недеље“. 

 

-Наставник страног језика Ана Милосављевић навела је: „Одсеку Крушевац је 

одобрено повећање броја студената на мастер струковним студијама, па се у летњем 

семестру може очекивати повећање броја часова вежби на предмету Страни језик. С 

обзиром да су у одсеку Крушевац тренутно ангажована два наставника страног језика, 

неће бити проблема да се и нови часови адекватно покрију наставницима и 

сарадницима за предмет Страни језик“. 

 

Остали чланови Већа катедре нису имали предлоге ни коментаре. 

 

4. Предлози за давање сагласности за радно ангажовање наставника и 

сарадника Катедре на другој високошколској установи; 

- Чланови Већа Катедре нису имали предлоге за радно ангажовање на другој 

високошколској установи. 



Усвојен је са 27 гласова за, 0 гласова против, 0 гласова уздржаних, предлог Шефа 

Катедре да:Веће Катедре даје сагласност свим наставницима и сарадницима који су 

позвани на ангажовање у другој високошколској установи/установама,  уколико је 

укупно ангажовање наставника и сарадника у складу са прописима и не угрожава 

одвијање наставног процеса у оквиру Академије васпитачко-медицинских струковних 

студија Крушевац.  

 

5. Предлози за покретање поступка за избор у звање на радно место 

наставника и сарадника; 

Није било предлога за покретање поступка за избор у звање на радно место наставника 

и сарадника. 

 

6. Предлози за начин реализације плана и програма наставних предмета и 

професионалне/стручне праксе у зимском семестру, у околностима 

пандемије;  

-17 чланова Већа Катедре је сагласно да се у околностима пандемије поступа по 

Упутству које донесе Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

- др Весна Краварушић је дала предлог: „редовно реализовање предавања и вежби свих 

предмета у простору високошколске установе; скраћење трајања часа на 30 минута, уз 

веће паузе, због могућности изласка на отворено и проветравања простора; 

флексибилност програмских садржаја; допуна/замена редовних предавања и вежби, 

консултација путем e/maila, vibera, facebook grupa,  ИКТ (образовних дигиталних алата 

– видети понуду на сајту УНИЦЕФ), у складу са могућностима студената и наставника; 

обука наставника за коришћење дигиталних алата...(наставници рачунарства и 

информатике). 

Предлог предшколским установама- наставним базама за прихватање студената 

завршне године као волонтера на бази четири недеље, по 1 до 2 студента по васпитној 

групи- професионална/стручна пракса; преко студената ван седишта одсека анкетирати 

могућности за реализацију стручне праксе у предшколским установама у местима 

пребивалишта студената; алтернативно- Дневник праксе“. Са предлогом сагласно 6 

чланова  Већа Катедре. 

 

-др Садуша Реџић је дала предлог:„Било би добро скратити часове и повећати паузе 

између њих; такође, апеловати стално на студенте да не долазе на наставу ако се не 

осећају добро, пошто су до сада долазили и болесни из страха да ће имати мање бодова 

за присуство;требало би да унапред развијемо стратегију и за евентуални online рад“. 

 

-Три члана Већа Катедре нису имали предлоге. 

 

7. Форма за израду силабуса наставних предмета; 

Сви присутни чланови Катедре су се изјаснили да ће благовремено проследити 

силабусе. 

 

8. Разно. 

Чланови Већа Катедре су се изјаснили да су примили информације. 



Предлога тема за наредне седнице Већа Катедре није било. 

 

Шеф Катедре информише чланове Већа Катедре да ће, у складу са Статутом 

Академије, изнесени предлози бити прослеђени надлежним телима Академије на 

одлучивање. 

 

Записник са седница Већа катедре, према Пословнику, води Секретар Катедре. 

 

Друга електронска седница Већа Катедре је закључена 1.9.2020. у 16.00сати. 

 

Након окончања Седнице, пристигле су две информације: 

-др Ивана Манић је, грешком, проследила своје изјашњење на другу мејл адресу. 

Обавештава Веће Катедре да је на породиљском одсуству: „Моје породиљско 

боловање се завршава 17. 03. 2021. године, али ћу ја почети са радом раније, са 

почетком летњег семестра“. Из тог разлога даје: „ Предлог за ангажовање наставника 

за област Социолошке науке (одсек Крушевац) за зимски семестар школске 2020/2021 

године“.  

 

-др Соња Величковић је, грешком, проследила своје изјашњење на другу мејл адресу.  

 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 


