
 

Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

Веће Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

Број: 01-97/22 

Датум: 1.3.2022. године 

 

Записник са 16. 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 (одсека Алексинац и Одсека 

Крушевац), шеф Катедре Весна Краварушић сазвала је 16. електронску седницу Већа 

Катедре за друштвено-хуманистичке науке, уз одговарајуће материјале, који су 

прослеђени електронском поштом члановима Већа Катедре, руководиоцима Одсека и 

Председнику Академије. Седница је одржана у понедељак, 28.2.2022., са роком 

изјашњавања 24 сата, до уторка, 1. 3. 2022. до 13.10 часова. Веће Катедре је састављено 

од 30 чланова. У рад седнице укључило се 26 наставница/ка и сарадница/ка са сва три 

Одсека Академије. Евиденција присуства/одсуства са 16. електронске седнице Већа 

Катедре је у Прилогу 1.  

 

Рад 

 

1. Предлог Дневног реда 16. електронске седнице Већа Катедре; 

Гласање: за- 26 , против-0, уздржан-0.  

Усвојен је дневни ред Седнице. 

 

2. Усвајање записника са 15. електронске седнице Већа катедре за друштвено-

хуманистичке науке; 

Записник је достављен у прилогу.  

Гласање: за-25 , против-0, уздржан-1.  

Усвојен је записник са 15. е седнице Већа катедре за друштвено-хуманистичке науке. 

 

3. Предлог за давање сагласности за покретање процедуре за расписивање 

конкурса за избор у звање једног наставника за област Педагошке науке; 

 

У прилогу је дат допис Руководиоца Одсека Алексинац (04-95/22. од 25.2.2022.). 

Гласање: за- 26 , против-0, уздржан-0.  

Чланови Већа Катедре су дали сагласност за расписивање конкурса за избор 

наставника за област Педагошке науке, за Одсек Алексинац. 

 

 



4. Предлог за давање сагласност за радно ангажовање до 1/3 радног времена 

асистенту Тамари Ђорђевић;  

У прилогу је Допис Руководиоца Одсека Крушевац - Захтев за давање сагласности 

асистенту/сараднику Тамари Ђорђевић за ангажовање у другој високошколској 

установи, Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. У 

прилогу су и подаци о оптерећењу Тамаре Ђорђевић у АВМСС (02-85/22 од 

28.2.2022.). 

Гласање: за- 26, против- 0, уздржан-0 . 

 

Чланови Већа Катедре су дали сагласност асистенту Тамари Ђорђевић за         

ангажовање до 1/3 радног времена (допунски рад, 4 часа активне наставе недељно на 

годишњем нивоу, настава вежби предмета Развојна психологија) на Факултету 

педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, у шк. 2022/23. 

 

5. Разно. 

У оквиру пете тачке шеф Катедре Весна Краварушић је проследила важну 

информацију и документ:  

Национални савет за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 1. 

новембра 2021. године, утврдио је МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ за избор у звања 

наставника на академијама струковних студија и високим школама струковних студија, 

"Службени гласник РС", број 130 од 29. децембра 2021. 

Минимални услови за избор у звање наставника на академијама струковних студија и 

високим школама струковних студија примењују се од 1.1.2022. 

 

Чланови Већа Катедре су се изјаснили да су информисани. 

 

   

У Крушевцу, 1.3. 2022.                                                             

 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 


