
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Бр. 
05.11.2013. 
Крагујевац 
 
 

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. Утврђивање предлога одлуке о избору  наставника у звање доцент  у Институту за математику 

и информатику. 
3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 
4. Утврђивање предлога  комисије  за избор наставника у звање доцент за ужу научну област 

Биохемија у Институту за хемију. 
5. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за физику, Институту 

за биологију и екологију и Институту за хемију. 
6. Разматрање извештаја комисија о испуњености услова за избор научних сарадника за научну 

област Хемија. 
7. Доношење одлуке о избору асистената у Институту за математику и информатику 
8. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистента са 60% пуног радног времена у 

Институту за математику и информатику. 
9. Доношење одлуке о избору сарадника у звање истраживач-сарадник за научну област Хемија 

у Институту за хемију. 
10. Разматрање извештаја Комисије о  избору  у звање истраживач сарадник за научну област 

Биологија у Институту за биологију и екологију.  
11. Покретање поступка за избор једног истраживача-сарадника у Институту за хемију.  
12. Покретање поступка за избор сарадника у настави  са 30% пуног радног времена у Институту 

за математику и информатику. 
13. Утврђивање одлука о прихватању извештаја Комисија за оцену урађених докторских 

дисертација у Институту за биологију и екологију. 
14. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 

хемију.  
15. Разматрање извештаја комисија за оцену подобности кандидата и научне заснованости  теме 

докторских дисертација у Институту за биологију и екологију,  Институту за хемију и 
Институту за физику. 

16. Утврђивање предлога комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости теме 
докторске дисертације у Институту за биологију и екологију.   

17. Доношење одлука о прихватању извештаја комисија за оцену и одбрану специјалистичких 
радова у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију.  

18. Одобравање безусловног уписа у другу годину мастер академских студија у Институту за 
математику и информатику. 

19. Разно. 
 

Седница ће бити одржана у среду 06.11. 2013. 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 
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