
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
  Број:  650 

26. 09. 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. Усвајање записника са претходне седнице, 
2. Обраћање проф. др Ивана Гутмана, академика Српске академије наука 
     већу поводом одласка у пензију, 
3. Захтев за преиначење одлуке Наставно-научног већа бр. 990/IX-2 од  
    13. 12. 2011. године, 
4. Разматрање Извештаја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација 
    у Институту за биологију и екологију и у Институту за математику   и     
    информатику, 
5. Пријава докторске дисертације у Институту за физику, 
6. Комисије за упис на мастер и докторске студије, 
7. Комисија за избор једног наставника за ужу научну област Атомска,         
     молекулска и оптичка физика у Институту за физику, 
8. Покретање поступка за избор једног асистента за научну област Генетика 
    и еволуција у Институту за биологију и екологију,  
9. Расписивање конкурса и комисије за избор једног асистента за ужу научну  
    област Физика кондензоване материје у Институту за физику, 

          10. Покретање поступка за избор три истраживача сарадника: у Институту за  
                биологију и екологију (2) и у Институту за хемију (1), 
          11. Разматрање захтева за избор једног истраживача приправника и предлог  
                одговарајуће  комисије у Институту за хемију, 
          12. Одређивање листе ментора на Докторским академским студијама биологије, 
          13. Примедба на нацрт акта под насловом „Правилник о поступку, начину 
                вредновања и квантитативном исказивању научно истраживачких резултата  
                наставника“ из Института за математику и информатику и Института за  
                биологију и  екологију, 
          14. Предлог услова за слушање и полагање појединих предмета студија 
                математике и информатике, 
          15. Студентски захтеви, 
          16. Захтеви страних институција,                       
          17. Разно. 
 

Седница ће бити одржана у среду  26. 09. 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 


