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На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 66 и 

Пословника о раду Већа Катедре, члан 5,седницу Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке сазвала је шефКатедре др Весна Краварушић.Сазив 3. електронске 

седнице Већа Катедре, уз одговарајуће материјале је прослеђен електронском поштом 

члановима Већа Катедре, руководиоцима Одсека и Председнику Академије 16.9. 

2020.Седница је одржана у среду, 16.9.2020., са роком изјашњавања дочетвртка, 

17.9.2020. до16.00 часова.Веће Катедре састављено је од 31 члана (колегиница Манић 

је на породиљском одсуству). У рад седнице укључило се 28 наставника и сарадника са 

сва три Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са 3. електронске седнице 

Већа Катедре је у Прилогу 1. 

 

Дневни ред седнице: 

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

хуманистичке науке; 

2. Предлог Дневног реда Треће електронске седнице Већа Катедре; 

3. Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др 

Ивану Јанковићу, професору струковних студија; 

4. Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др 

Игору Петровићу, професору струковних студија; 

5. Разно. 

 

 

Рад: 

 

1. Усвајање записника са друге електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

Усвојен је записник са Друге електронске седнице Већа Катедре, на основу гласања: 

за- 27, против-0, уздржан- 1. 

 



2. Предлог Дневног реда Треће електронске седнице Већа Катедре; 

Предлог за допуну Дневног реда Седнице, одмах након сазивања, је дала Шеф Катедре: 

да се дневни ред допуни тачком 5. Предлог за давање сагласности за рад у другој 

високошколској установи др Жилијети Кривокапић, професору струковних студија, 

чиме Разно постаје 6 тачка дневног реда. 

 

Допуњени дневни ред 3. електронске седнице Већа Катедре је усвојен на основу 

гласања: за-28, против-0, уздржан/а-0. 

 

 

3. Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др 

Ивану Јанковићу, професору струковних студија; 

Усвојен је предлог о давању сагласности за ангажовање др Ивана Јанковића у 

Академији техничко-васпитачких струковних студија, Одсек Пирот (бр. 04-467/2020, 

од 10.9.2020): за-28, против-0, уздржан/а-0. 

 

4. Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др 

Игору Петровићу, професору струковних студија; 

Усвојен је предлог о давању сагласности за ангажовање др Игора Петровића у 

Академији техничких струковних студија, Београд (бр. 01-163/1, од 3.9.2020): за-27, 

против-0, уздржан/а-1. 

 

5. Предлог за давање сагласности за рад у другој високошколској установи др 

Жилијети Кривокапић, професору струковних студија; 

Усвојен је предлог о давањусагласности за ангажовање др Жилијете Кривокапић у 

Високој школи социјалног рада, Београд (бр. 7/70, од 3.9.2020): за-28, против-0, 

уздржан/а-0. 

 

6. Разно. 

-Замољени су наставници који нису у року (10.9.2020) доставили силабусе предмета да 

то учине што пре, како би силабуси били доступни студентима пре почетка школске 

године.  

-Наставници су позвани да кандидују теме за наредне седнице Већа Катедре. Предлога 

није било. 

- Замољени су наставници и сарадници да своја изјашњавања по тачкама дневног реда 

врше у оквиру мејла, а не прилога, из техничких разлога.  

 

Трећа електронска седница Већа Катедре је окончана 17.9.2020. у 16,00. 

 

Крушевац, 17.9.2020.                                                        Шеф Катедре 

 

 

                                                                                        Др Весна Краварушић, 

 

                                                                                        професор струковних студија 


