На основу члана 7. Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког
факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ 86. СЕДНИЦУ ВЕЋА Факултета за уторак
29.09.2020. године са почетком у 9,00 сати
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Доношење Одлуке о начину извођења наставе у школској 2020/21. години на
студијским програмима свих нивоа студија који се реализују на Технолошком
факултету у Лесковцу ;
2. Разматрање и усвајање Плана извођења наставе по студијским програмима свих
нивоа студија у школској 2020/2021. години:
а) календар наставних активности,
б) распоред извођења наставе,
в) ангажовање наставника и сарадника на извођењу наставе,
г) распоред полагања испита
3. Утврђивање предлога Одлуке о ослобађању плаћања накнаде за пријављивање
на конкурс за упис студената у прву годину мастер академских и докторских
академских студија за школску 2020/2021. годину;
4. Разматрање и усвајање текста Конкурса за упис студената у прву годину мастер
академских студија за школску 2020/2021. годину у првом уписном року;
5. Разматрање и усвајање текста Конкурса за упис студената у прву годину
докторских академских студија за школску 2020/2021. годину у првом уписном
року;
6. Разматрање Извештаја о раду Технолошког факултета у Лесковцу за школску
2019/20 годину;
7. Разматрање и усвајање Плана и програма рада Технолошког факултета у
Лесковцу за школску 2020/21 годину;
8. Разматрање извештаја о раду Комисије за обезбеђење квалитета за школску
2019/20. годину;
9. Разматрање захтева Факултета техничких наука из Косовске Митровице,
Универзитета у Приштини, за радно ангажовање наставника;
10. Разматрање захтева студената докторских академских студија за продужење
рока за завршетак студија, односно израду докторске дисертације;
11. Разматрање и усвајање извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент
или ванредни професор за ужу научну област Механичка технологија текстила;
http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/konkursi/nastavnicka%20zvanja/Izvestaj%20Nenad%
20Cirkovic%202020.pdf
12. Разно
Седница Већа одржаће се у ВЕЛИКОЈ САЛИ зграде Факултета, у ул.
ДУРМИТОРСКА 19.
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

