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Записник са 6. 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 шеф Катедре др 

Весна Краварушић. Сазив 6. електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће 

материјале је прослеђен електронском поштом члановима Већа Катедре, 

руководиоцима Одсека и Председнику Академије 15.1. 2021. Седница је одржана у 

петак, 15.1.2021., са роком изјашњавања до понедељка,  18.1.2021. до 16.00 часова. 

Веће Катедре састављено је од 31 члана. У рад седнице укључило се 25 наставника и 

сарадника са сва три Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са 6. 

електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 1.  

 

Рад 

 

1. Усвајање записника са 5. електронске седнице Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

Записник се налази у прилогу. Гласање: за, против, уздржан. 

За – 24 гласа; уздржан – 1 (Мирослав Кука); против – 0; Записник је усвојен. 

 

2. Предлог дневног реда 6. електронске седнице Већа Катедре; 

Предлог дневног реда заокружује претходну седницу, у току које су пристизали 

предлози, као и новопристигли захтев за сагласност за ангажовање. Гласање: за, 

против, уздржан. 

За – 25 гласова; уздржан – 0; против – 0; Дневни ред је усвојен. 

 

3. Усвајање листе ментора за израду завршног рада на основним струковним 

студијама; 

Листа пријављених ментора се налази у прилогу. Гласање: за, против, уздржан. 

За – 24 гласа; уздржан – 0; против – 0; 

У оквиру ове тачке дневног реда колегиница Александра Милошевић није 

гласала већ је назначила: „У списку ментора, сем Предшколске педагогије, 

недостају предмети за које сам доставила теме: Методика васпитно-образовног 

рада, Педагошка документација, Припрема деце за полазак у школу и 



Педагошко-саветодавни рад“. Назначени предмети су укључени у листу 

пријављених ментора, која је усвојена. 

4. Усвајање спискова тема за израду завршног рада на основним струковним 

студијама; 

У прилогу се налазе предате теме за завршне радове на основним струковним 

студијама, по одсецима. Гласање: за, против, уздржан. 

За – 25 гласова; уздржан – 0; против – 0; Списак предатих тема је усвојен. 

 

5. Сагласност за ангажовање наставника др Иване Манић, вишег предавача, за рад 

у Академији техничких струковних студија Београд, одсек Примењене 

инжењерске науке, Пожаревац (383/18); 

У прилогу је захтев за ангажовање колегинице др Иване Манић, која је тренутно на 

породиљском боловању. Придружиће нам се до марта, према речима секретара 

Академије. Сагласност се потражује за школску 2021/22. годину (акредитација и 

реализација наставе), тако да нема препрека за гласање. Гласање: за, против, 

уздржан. 

За – 25 гласова; уздржан – 0; против – 0;  

Донесена је одлука да се др Ивани Манић да сагласност за потраживано 

ангажовање.  

 

6. Разно. 

Позивају се колеге да кандидују теме из надлежности Већа Катедре. 

Нико од присутних није кандидовао тему за наредну седницу Катедре. 

 

 

 

Шеста електронска седница Већа Катедре је закључена 18.1.2021. у 16.00 сати. 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 


