
 

 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

Веће катедре за друштвено-хуманистичке науке 

Број:  01-513/21 

Датум:  21.9.2021.године 

На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 

65, 66 и Пословника о раду Већа катедре ДХН 

Сазивам 

Једанаесту  електронску седницу Већа катедре за друштвено-хуманистичке 

науке . Седница почиње у уторак, 21.9. 2021.  у 9.40 и траје до четвртка, 

23.9.2021., до 9.40.  

Дневни ред: 

1. Предлог Дневног реда Једанаесте електронске седнице Већа Катедре; 

У складу са Статутом, Правилником и Пословником о раду Већа Катедре. 

Гласање: за, против, уздржан 

2. Усвајање записника са Десете електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

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

3. Информисање Већа Катедре о евентуалним променама у статусу 

наставника и сарадника за школску 2021/22. годину; 

Моле се колеге код којих је дошло до промена у статусу (звања), обим 

ангажовања у Академији и друге измене у односу на текућу школску годину, 

да обавесте Веће о томе. 

4. Информисање Већа Катедре о евентуалним променама релевантним 

за радну биографију (допуне научно-стручних референци, задужења); 

 

4.1.Моле се колеге који су у текућој години остварили додатне научно-

стручне резултате (радови, саопштења на стручним скуповима и сл.), а 

желе да их укључе у већ постојећу радну биографију (на сајту Академије 

и одсека), да проследе своје допуњене радне биографије (на већ 

постојећем обрасцу). 

4.2.Истовремено, молим колеге код којих долази до промене у задужењу 

наставним предметима  (кроз текст или табелу у прилогу) за наредну 



школску годину или имају предлоге за прерасподелу наставних предмета 

да о томе обавесте Веће Катедре. 

 

5. Предлози за набавку средстава и материјала за потребе реализације 

наставе предмета; 

Позивају се колеге да дају предлоге за обезбеђивање потребних средстава и 

материјала за реализацију наставе у наредној школској години.  

6. Предлози за радно ангажовање наставника и сарадника са других 

високошколских установа на студијским програмима који се 

реализују на Академији за део наставе који се не може покрити 

сопственим кадром; 

Позивају се колеге и руководиоци одсека да проследе предлоге за радно 

ангажовање наставника и сарадника ван Академије.   

7. Предлози за давање сагласности за радно ангажовање наставника и 

сарадника катедре на другој високошколској установи;  

Моле се Председник, Секретар Академије и руководиоци одсека да Већу 

Катедре проследе правовремено пристигле захтеве. Веће Катедре ће прибављати 

сагласност по приспећу информације. 

8. Разно. 

 

У Алексинцу,  21.9. 2021.                                                            Шеф Катедре 

                                                                                              Др Весна Краварушић, 

                                                                                  професор струковних студија  

 


