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Записник са 10. електронске седнице Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

 

 

На основу Статута Академје васпитачко-медицинских струковних студија, члан 65, 66, 

и Пословника о раду Већа катедре ДХН, седницу Већа Катедре за друштвено-

хуманистичке науке сазвала је шеф Катедре др Весна Краварушић, на предлог 

Академије. Сазив 10. електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће материјале је 

прослеђен електронском поштом члановима Већа Катедре, руководиоцима Одсека и 

Председнику Академије 23.8.2021. Седница је одржана у понедељак, 23.8.2021., са 

роком изјашњавања до уторка,  24.8.2021. до 9.05 часова (24 сата). Веће Катедре је 

састављено од 31 члана. У рад седнице укључило се 28 наставница/ка и сарадница/ка 

са сва три Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са 10. електронске 

седнице Већа Катедре је у Прилогу 1.  

 

Рад 

 

1. Предлог Дневног реда Десете електронске седнице Већа Катедре; 

Гласање: за- 28 , против-0, уздржан-0. Дневни ред је усвојен. 

 

2. Усвајање записника са Девете електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

Записник је достављен у прилогу. Гласање: за- 27, против-0, уздржан- 1. Записник 

је усвојен. 

 

3. Предлог Наставно-стручном већу Одсека Алексинац и Већу Академије за 

давање сагласности за допунски рад на Академији техничко-уметничких 

струковних студија Београд, одсек Висока школа технике и рачунарства, 

др Весни Краварушић, професору струковних студија. 

На захтев Академије (Допис у прилогу).  

Гласање: за- 28, против- 0, уздржан- 0. 

 

Веће Катедре је донело Одлуку да да сагласност за ангажовање др Весни Краварушић 

на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд, одсек Висока школа 

технике и рачунарства,за школску 2021/22, мастер струковне студије, предмет 

Дидактика, 3 часа недељно (зимски семестар).  

 

4. Разно. 



Колегинице/колеге су информисани да ће се на наредној седници разматрати питања из 

надлежности Већа Катедре релевантна за почетак школске године (промене статуса 

наставника и сарадника, предлози за расподелу наставних предмета, промене и допуне 

радне биографије, предлози за набавку средстава и материјала за почетак школске 

године, предлози за радно ангажовање наставника ван Академије, предлози за 

сагласност за рад на другој високошколској установи), како би имали времена да 

конципирају предлоге.  

 

Информације:  

 Због техничких проблема, Деветој седници се са закашњењем (11.05) 

придружила и гласала за, по свим тачкама Дневног реда, колегиница Ирена 

Станишић (седница је већ била закључена, као и Записник). 

 Због грешком прослеђеног мејла колеги, уместо свим члановима већа, његово 

изјашњење о сагласности са свим тачкама Дневног реда Девете е седнице  није 

стигло до Већа Катедре, напомиње Горан Пљакић. 

 

Није било предлога и  других коментара. 

 

Десета електронска седница Већа Катедре је закључена 24.8.2021. у  9.05 сати. 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 


