
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
  Број:  50 

18. 01. 2012. године                                                         
    К р а г у ј е в а ц 
 

На основу члана 157 став 2 Статута Природно-математичког факултета 
заказујем седницу НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА и предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
1. Верификовање новог члана Наставно-научног већа, 
2. Усвајање записника, 
3. Информација о покренутом поступку за избор Ректора Универзитета у 
Крагујевцу, 
4. Утврђивање предлога за избор једног кандидата у звање редовни професор 
    за ужу научну област Органска хемија, 
5. Избор два кандидата у звање асистента у Институту за биологију и 
    екологију, 
6. Избор четири кандидата у звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
    (два), Институт за физику (један), Институт за биологију и екологију (један), 
7. Избор кандидата у звање истраживач-приправник за ужу научну област  
    Хемија у Институту за хемију, 
8. Избор три сарадника у настави у Институту за математику и информатику, 
9. Разматрање извештаја комисије за избор једног доцента у Институту за 
    биологију и екологију, 

          10. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор једног асистента у 
        Институту за хемију, 
          11. Разматрање извештаја комисије о избору једног кандидата у звање  
     истраживач-сарадник у Институту за хемију, 
          12. Предлог комисије за избор једног доцента за научну област Физичка хемија 
     у Институту за хемију, 
          13. Одређивање комисије за рецензију рукописа по насловом “Молекулско 
      моделирање, аутора др Светлане Марковић и др Зорана Марковића, 
          14. Разматрање извештаја о оцени докторске дисертације по истеку рока на коме 
     је дисертација била на увид јавности, 
          15. Разматрање извештаја комисије о оцени урађене докторске дисертације у 
     Институту за физику, 
          16. Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 
     Институту за хемију, 
          17. Одобравање одбране специјалистичког рада у Институту за математику и 
     информатику, 
          18. Захтеви наставника и сарадника, 
          19. Разно. 
 
 

Седница ће бити одржана у среду  18. 01. 2012. године са почетком у 12 часова 
у просторији бр. 15 (мала сала) преко пута библиотеке у приземљу централне зграде 
Факултета. 
        Д   Е   К   А   Н 

                                Проф. др Драгослав Никезић 


