
З А П И С Н И К
 
са I седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду, одржане
5. октобра 2009. године, са почетком у 18ººчасова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

   
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XXVI седнице
2.       Саопштења
3.       Предлог за измену Статута и одређивање Дана Факултета
4.       Измене и допуне Плана извођења наставе у школској 2009/2010. години на:
                  а) Катедри за јавно право
                  б) Катедри за правну историју
                  в) Катедри за грађанско право
5. Конституисање посебног програма основних студија на енглеском језику
6. Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног професора за Управноправну и Међународноправну ужу научну
област - предмете Право одбране и Људска права (поновни избор)
                б) једног ванредног професора за Међународноправну ужу научну област -
предмете Право европских интеграција и Међународни односи
            в) једног доцента за Грађанскоправну ужу научну област - предмет Грађанско
процесно право

7. Доношење Одлуке о плаћеном одсуству (sabbatical) проф. др Боривоја Шундерића
8. Утврђивање предлога за одсуство Угљеше Грушића
9.       Давање сагласности за рад:
                  а) проф. др Јовици Тркуљи – Факултет за медије и комуникације Универзитета
"Сингидунум"

            б) проф. др Радмили Васић – Tempus пројекат Conversion Courses for Unemlpoyed
University Graduates in Serbia
            в) проф. др Саши Бовану – Филозофски факултет у Приштини
            г) доц. др Добросаву Миловановићу - Tempus пројекат Conversion Courses for
Unemlpoyed University Graduates in Serbia
            д) мр Данки Стојаковић – Православни богословски факултет у Београду

10.   Давање сагласности за организацију студијског програма за иновацију знања "Упоредно
уставно и парламентарно право у земљама Западног Балкана"

11. Одрђивање новог члана Комисије за давање мишљења о предлогу за оглашавање дипломе
др Балше Кашћелана о стеченом академском називу магистра ништавом

12.   Докторске дисертације
13.    Магистарске тезе
14.   Предлагање кандидатâ за три нова члана Савета Факултета
15.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
16.   Разно.

 
Наставно-научно веће донело je следећe важнијe одлукe.

 
 Ад. 3.
 

О Д Л У К А
 

Година оснивања Правног факултета Универзитета у Београду је 1808., када је настала
Велика школа у Београду.



 
Ад. 4.

 
О Д Л У К А

 
      Усвајају се предлози Катедре за грађанско право, Катедре за правну историју и Катедре за

јавно право о изменама и допунама Плана извођења наставе у школској 2009/2010. години.
                             

Ад. 5.
 

О Д Л У К А
 
Одобрава се конституисање посебног програма основних студија на енглеском језику, који

се реализује на Правном факултету Универзитета у Београду, као део европског програма
размене студената Erasmus Mundus.
 
Ад. 10.
 
                                                            О Д Л У К А

 
            Одобрава се организовање студијског програма за иновацију знања из области управног и
парламентарног права, под називом: "Упоредно уставно и парламентарно право у земљама
Западног Балкана".
 
Ад. 14.
 

О Д Л У К А
           

За три нова члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду, предлажу се
кандидати из реда наставника, и то:

 
проф. др Светислав Табороши
проф. др Гордана Илић-Попов
доц. др Рајко Јелић
доц. др Бојан Милисављевић.

 
Седница је закључена у 20ºº часова.

 
    ЗАПИСНИК ВОДИЛА
 
Биљана Живановић Ступар
                                                               ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                          

                               Професор др Мирко
Васиљевић

 


