
Академија васпитачко-медицинских струковних студија 

Веће Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

Број:  01-449/22  
Датум:  30.8. 2022. године 

 

Записник са 20. 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 Ћуприја и Одсека 

Алексинац ), шеф Катедре Весна Краварушић сазвала је  20. електронску седницу Већа 

Катедре за друштвено-хуманистичке науке. 

Седница је одржана у понедељак, 29.8. 2022., са роком изјашњавања 24 сата, до уторка,  

30.8. 2022. до 9.00 часова. Веће Катедре је састављено од 30 чланова. У рад седнице 

укључило се 27 наставница/ка и сарадница/ка са сва три Одсека Академије. Евиденција 

присуства/одсуства са 20. електронске седнице Већа Катедре је у Прилогу 1.  

 

Рад 

 

1. Предлог Дневног реда Двадесете електронске седнице Већа Катедре; 

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

 

2. Усвајање записника са Деветнаесте електронске седнице Већа катедре за 

друштвено-хуманистичке науке; 

    Записник је усвојен.  

    Гласање: за-26 , против-0, уздржан- 1 .  

 

3. Предлог за давање сагласности за радно ангажовање наставника са других 

високошколских установа у школској 2022/23. години, за потребе реализације 

наставе на студијским програмима у Одсеку Ћуприја: 
 

1. Наставника из области правних наука за предмете Етика и здравствено 

законодавство, Етика и законодавство и Здравствено и социјално 

законодавство; 

2. Два наставника из области педагошких наука за       

 

предмете Педагогија и Методика наставе у сестринству; 

 

3. Наставника страног језика – енглески језик за предмете Енглески      

         језик и Енглески језик у здравству. 

 

Наставници се ангажују са оптерећењем до 4,00 часа недељно на нивоу године. 



Дата је сагласност Одсеку Ћуприја за ангажовање наставника са других 

високошколских установа:   

3.1.  Наставника из области правних наука за предмете Етика и здравствено 

законодавство, Етика и законодавство и Здравствено и социјално законодавство.  

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

            

3.2Два наставника из области педагошких наука за   предмете Педагогија и Методика 

наставе у сестринству; 

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

 

 3.3. Наставника страног језика – енглески језик за предмете Енглески језик и Енглески 

језик у здравству 

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

 

 

4. Захтев за давање сагласности за радно ангажовање др Ивана Јанковића, 

професора струковних студија, област физичко васпитање и спорт, у 

Одсеку Пирот Академије техничко-васпитачких струковних студија у 

школској 2022/23. , у обиму од два и по часа. 

Дата је сагласност за радно ангажовање у 2022/23. Одсеку Пирот Академије техничко-

васпитачких струковних студија др Ивану Јанковићу, професору струковних студија, 

област физичко васпитање и спорт. 

 

Гасање: за-27, против-0, уздржан-0. 

 

5. Разно. 

-Позиване су колеге да проследе Већу Катедре радне биографије, за потребе 

Академије, уколико је у претходној години било релевантних измена. 

Радне биографије су доставили др Милош Агатоновић, др Весна Тодоров, др Марија 

Ђорђевић, др Горан Пљакић, др Весна Краварушић. Радне биографије ће бити 

постављене на сајту Академије/Катедра/Чланови. Допуне радних биографија најавиле 

су и колеге:  др Милутин Ђуричковић, Зорана Јурињак и Ивана Стаменковић. По 

пристизању ће бити прослеђене систем администратору. 

 

-Предлога за наредне седнице Већа Катедре није било. 

 

 

 

У Крушевцу, 30.8 2022.                                                             

 

 

____________________________________________ 

Др Весна Тодоров, секретар Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 

____________________________________________ 

Др Весна Краварушић, шеф Катедре за друштвено-хуманистичке науке 

 


