На основу члана 7. Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког
факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ 58. СЕДНИЦУ ВЕЋА Факултета за понедељак,
01.04.2019. године са почетком у 10,00 сати у свечаној сали

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са претходне 57. седнице Већа;
2. Разматрање и утврђивање предлога Политике обезбеђења квалитета;
3. Разматрање и утврђивање предлога Стратегије обезбеђења квалитета
Технолошког факултета у Лесковцу;
4. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о обезбеђењу, контроли и
унапређењу квалитета на Технолошком факултету у Лесковцу;
5. Разматрање и утврђивање предлога Правилника о раду Комисије за
обезбеђење квалитета на Технолошком факултету у Лесковцу;
6. Разматрање и усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења
квалитета Технолошког факултета у Лесковцу за период од 2019.г. до 2021.г.;
7. Разматрање и усвајање Процедуре самовредновања и оцењивања квалитета
Факултета и студијских програма на Технолошком факултету у Лесковцу;
8. Разматрање и усвајање Правилника о контроли квалитета наставе на
Технолошком факултету у Лесковцу;
9. Именовање Комисије за контролу квалитета наставе;
10. Усвајање рецензија техничког решења;
11. Доношење Одлуке о оснивању Лабораторије за компјутерски подржано
процесно инжењерство ( хемијско, биохемијско, текстилно, прехрамбено и
фармацеутско-козметичко инжењерство, дизајн и пројектовање текстилних
производа) 3;
12. Разматрање захтева Високе пословне школе струковних студија из Лесковца за
радно ангажовање наставника;
13. Разматрање и усвајање захтева наставника и сарадника;
14. Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима вредновања квалитета
наставног процеса за предмете и квалитета студијских програма Технолошког
факултета у Лесковцу за школску 2017/18.г. и предлога мера Комисије за
обезбеђење квалитета;
15. Разматрање и усвајање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације кандидата Сандре Стаменковић Стојановић под
називом „Оптимизација поступка добијања микробне биомасе и формулације
микробиолошког
препарата
са
потенцијалним
биопестицидним
и
фитостимулаторним дејством " и предлагање ментора;
16. Разматрање и усвајање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације кандидата Наташе Радмановац под називом
„Истраживање структурних и механичких карактеристика шавова плетених
текстилних материјала" и предлагање ментора;

17. Предлагање Комисије за оцену научне заснованости теме докторске
дисертације кандидата Марије Кодрић под називом " Нова решења у
процесима припреме и бојења полиестра уз оптимално економско и еколошко
оптерећење";
18. Оцене резултата рада Биљане Митић Станковић, учесника конкурса за избор
наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Енглески
језик:
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;
19. Оцене резултата рада др Иване Савић Гајић, 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;
20.Разматрање и усвајање извештаја Комисије за избор наставника у звање
доцент или ванредни професор за ужу научну област Прехрамбене технологије и
биотехнологија, по конкурсу објављеном 07.12.2018.г;
http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/konkursi/2019/Izvestaj_Komisijedr_Ivana_Karabegovic.pdf
21. Разматрање и усвајање извештаја Комисије за избор наставника у звање
доцент или ванредни професор за ужу научну област Хемија и хемијске
технологије, по конкурсу објављеном 07.12.2018.г;
http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/konkursi/2019/Izvestaj_Komisije__dr_Dragan_Cvetkovic.pdf
22.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

