На основу члана 7. Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког
факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ 57. СЕДНИЦУ ВЕЋА Факултета за понедељак,
11.03.2019. године са почетком у 10,30 сати у свечаној сали

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са претходне 56. седнице Већа,
2. Верификација мандата студената чланова Наставно – научног већа Факултета;
3. Утврђивање предлога о изменама и допунама Статута Технолошког факултета
у Лесковцу,
4. Утврђивање предлога Правилника о поступку пружања услуга и расподели
средстава остварених услугом;
5. Разматрање и усвајање образаца:
а) Пријава техничког решења МНО за материјале и хемијске технологије и
б) Протокол о тестирању новог техничког решења у фази реализације ( М85);
6.
Доношење Одлуке о измени и допуни Плана извођења наставе по студијским
програмима свих нивоа студија у школској 2018/19 год.;
7. Разматрање захтева студентског парламента за одобрење ванредног
АПРИЛСКОГ испитног рока,
8.
Разматрање захтева Викторије Станковић, студента докторских академских
студија за продужење рока за завршетак студија, односно израду докторске
дисертације;
9.
Усвајање рецензије рукописа публикације "Хроматографске методе у
органској анализи - практикум" аутора др Јелене Звездановић, др Сање
Петровић;
10.
Разматрање и усвајање захтева наставника и сарадника;
11.
Предлагање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације кандидата Бојане Милићевић под називом " Дефинисање
стартер културе за производњу Петровачке кобасице у контролисаним
условима";
12.
Предлагање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације кандидата Душице Ђокић Стојановић под називом " Утицај
косолвената на етанолизу сунцокретовог уља катализованој калцијум
оксидом";
13.
Покретање поступка за избор у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
др Марије Миладиновић;
14.
Покретање поступка за избор у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК др
Драгана Тротера;
15.
Оцене резултата рада др Иване Карабеговић, доцента, учесника конкурса
за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну
област Прехрамбене технологије и биотехнологија:
а) оцена резултата научног, истраживачког односно уметничког рада
кандидата,

б) оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других
делатности високошколске установе,
в) оцена резултата педагошког рада кандидата и
г) оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научнонаставног, односно уметничко-наставног подмлатка;
16.
Оцене резултата рада др Драгана Цветковића, доцента, учесника конкурса
за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну
област Хемија и хемијске технологије:
а) оцена резултата научног, истраживачког односно уметничког рада
кандидата,
б) оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других
делатности високошколске установе,
в) оцена резултата педагошког рада кандидата и
г) оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научнонаставног, односно уметничко-наставног подмлатка;
17. Разно
Присуство седници Већа је обавезно.

Maтеријал за седницу Већа можете погледати у Библиотеци Факултета, као и на
web adresi: www.tf.ni.ac.rs.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ФАКУЛТЕТA,

проф. др Љубиша Николић, декан

