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Ч А Ч А К 
 

У среду 24. априла 2013. год., са почетком у 12
00

 сати, у сали 232, 
 

о д р ж а ћ е   с е 
 

8. СЕДНИЦА НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
 

Д н е в н и  р е д: 

1. Усвајање записника са 7. седнице Наставно-научног већа, 

2. Предлог одлуке о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета, 

3. Предлог одлуке о усвајању Плана рада Факултета за 2013. годину, 

4. Усвајање Правилника о полагању завршног, дипломског и мастер испита на Факултету 

техничких наука у Чачку, 

5. Усвајање Правилника о образовању и стручном усавршавању наставника и сарадника на 

Факултету техничких наука у Чачку, 

6. Усвајање Правилника о примени ЕСПБ система бодовања на Факултету техничких наука у 

Чачку, 

7. Измена одлуке Наставно-научног већа о именовању Комисије за обезбеђење квалитета, 

8. Допуна Одлуке Наставно-научног већа о предлога чланова Комисије за избор наставника, 

и то: 

а) наставника у звању доцент за ужу научну област Менаџмент и бизнис, и  

б) наставника страног језика за ужу научну област Филолошке науке, 

(реферише декан Факултета) 

9. Усвајање Извештаја комисије о оцени докторске дисертације кандидата: 

а) мр Ивана Милићевића, 

б) Дарка Косановића, 

и достављање Универзитету на сагласност, 

10. Усвајање Извештаја за оцену подобности теме за израду докторске дисертације следећих 

кандидата: 

а) мр Данијеле Милентијевић, 

б) мр Вање Луковић, 

в) мр Марјана Милошевића, 

и достављање Универзитету на сагласност, 

11. Именовање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата др Јасмине 

Новаковић, на предлог Катедре, 

12. Усвајање коначног Извештаја комисије за преглед и оцену магистарске тезе кандидата 

Маријане Пјевчевић, и заказивање јавне одбране, 

13. Доношење одлуке о одржавању предавања студентима студијског програма Предузетнички 

менаџмент од стране професора са Економског факултета у Нишу, 

14. Текућа питања. 
 

Напомена: Материјал према тачкама дневног реда биће доступан у електронској 

форми свим наставницима и сарадницима на адреси:  

 www.ftn.kg.ac.rs/nnv 

 
 

Д Е К А Н 

ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Проф. др Јерослав М. Живанић, дипл. инж. ел., с.р. 


