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Записник са 12. електронске седнице Већа Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

 

 

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

Пословника о раду Већа катедре ДХН и захтева Академије, седницу Већа Катедре за 

друштвено-хуманистичке науке сазвала је шеф Катедре др Весна Краварушић. Сазив 

12. електронске седнице Већа Катедре, уз одговарајуће материјале је прослеђен 

електронском поштом члановима Већа Катедре, руководиоцима Одсека и Председнику 

Академије 27.9.2021. Седница је одржана у понедељак, 27.9.2021., са роком 

изјашњавања 24 сата, до уторка,  28.9.2021. до 8.50 часова. Веће Катедре је састављено 

од 31 члана. У рад седнице укључило се 27 наставница/ка и сарадница/ка са сва три 

Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са 12. електронске седнице Већа 

Катедре је у Прилогу 1.  

 

Рад 

 

1. Предлог Дневног реда Дванаесте електронске седнице Већа Катедре; 

Гласање: за- 27 , против-0, уздржан-0.  

Дневни ред је усвојен. 

 

2. Усвајање записника са Једанаесте електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

Записник је достављен у прилогу. Гласање: за-26 , против-0, уздржан- 1 .  

Записник је усвојен. 

 

3. Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника др Ивана 

Јанковића, професора струковних студија, на Академији техничко-

васпитачких струковних студија, Одсек Пирот (Методика физичког 

васпитања (2+1) и Корективне игре (1+1)) у шк. 2021/22. 

У прилогу је захтев Академије техничко-васпитачких струковних студија, Одсек 

Пирот. 

Гласање: за- 27, против-0 , уздржан- 0. 

 

Веће Катедре је донело Одлуку да се да сагласност др Ивану Јанковићу за радно 

ангажовање на Академији техничко-васпитачких струковних студија, Одсек Пирот, 

како је наглашено у Захтеву (шк.2021/22., Методика физичког васпитања (2+1) и 

Корективне игре (1+1)). 

 



4. Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника др Весне 

Краварушић, професора струковних студија, на Високој школи струковних 

студија за васпитаче и пословне информатичаре- Сирмијум (Сарадња 

породице и вртића (1+0), оптерећење 1,25) у шк. 2021/22. 

У прилогу је захтев Високе школе струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре- Сирмијум, Сремска Митровица. 

      Гласање: за- 27, против-0 , уздржан- 0 . 

 

Веће Катедре је донело Одлуку да се да сагласност др Весни Краварушић за радно 

ангажовање на Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре- Сирмијум, како је наглашено у Захтеву (шк.2021/22., Сарадња 

породице и вртића (1+0), оптерећење 1,25). 

 

5.  Разно. 

Након окончане Једанаесте електронске седнице Већа Катедре одговориле су:  

- Александра Милошевић (2.31), гласајући за све тачке дневног реда (проследила 

предлог задужења, који је упућен Руководиоцу Одсека Алексинац); 

- Ана Марковић (27.9. 2021. У 1.36) да је сагласна са свим тачкама Дневног реда. 

 

Марија Ђорђевић је током ове Седнице проследила предлог задужења и допуну радне 

биографије. 

 

Молим колегинице/колеге да се придржавају задатих рокова седница. 

 

Достављене допуне радних биографија су постављене на сајту Академије (Списак 

наставника Катедре) и руководиоцима одсека. Руководиоцима одсека су прослеђени 

предлози задужења за шк. 2021/22. 

 

 

   

У Алексинцу,  28.9. 2021.                                                             

 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 


