
 
З А П И С Н И К

 
са XXIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 23. марта 2015. године, са почетком у 18ºº часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

           
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XXII седнице
2.      Саопштења

3.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног професора за Међународноправну и Управноправну ужу
научну област – предмети Људска права и Право одбране

            б)  једног асистента за ужу научну област Економија и право (Економска
анализа права) – предмет Основи економије

4. Извештај о проходности студената на испитима у школској 2013/2014. години
5. Измене и допуне Плана извођења наставе на Катедри за јавно право у школској

2014/15. години

6.      Утврђивање Предлога за продужење радног односа проф. др Љиљани Радуловић

7.      Разматрање и усвајање Извештаја о раду у школској 2013/2014. години

8.      Предлог Комисије за унапређење мастер студија

9. Допис проф. др Јасминке Хасанбеговић и закључци Наставно-научног већа од 10.
маја 2010. године o непримереном иступању чланова колектива у медијима

10. Докторске дисертације и магистарске тезе
11.  Доношење Одлуке о упису на мастер академске студије

12. Признавање испита на мастер академским студијама
13. Предлог за нострификацију дипломе Бојана Величковића
14.  Текућа питања
15.  Разно.

 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке.

 
Ad 4.

 
Веће је размотрило и једногласно усвојило Извештај о проходности студената на

испитима у школској 2013/2014. години
 
            Ad 5.

 
О Д Л У К A

           
            Прихватају се измене и допуне Плана извођења наставе у летњем семестру
школске 2014/2015. године, и то:



            Проф. др Бранко Лубарда ће, пре ступања на функцију судије Европског суда за
људска права, одржао свој фонд часова на ставе на основним и мастер академским
студијама.
           
            Основне академске студије
            Од јунског испитног рока, испите на предметима Радно право и Међународно
радно право, изводе доц. др Љубинка Ковачевић, проф. др Предраг Јовановић и проф. др
Александар Петровић.
 
            Мастер академске студије

1)      Labour and Social Law-Human Rights Aspects (на енглеском), у периоду од 26.
фебруара до 10. марта 2015. године (укупно 18 часова), уз учешће у настави
доц. др Љубинке Ковачевић (4 часа) и Филипа Бојића (4 часа);

 
Испити – доц. др Љубинка Ковачевић
2)      Службеничко право (укупан фонд од 15 часова наставе): проф. др Бранко

Лубарда у периоду од 25. фебруара до 7. марта 2015. године (8 часова), уз
учешће у настави судије Љ. Пљакића (2 часа); проф. др Зорана Томића (3
часа); проф. др Добросава Миловановића и проф. др Марка Давинића (2
часа).
 
Испити: проф. др Добросав Миловановић, проф. др Марко Давинић.

 
Ad 7.

 
Веће је размотрило и једногласно усвојило Извештај Управе о раду у школској

2013/2014. Години.
 
 
 
Седница је закључена у 20,50 сати.
 

 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
Биљана Живановић Ступар               
 
 
                                                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
 

Професор др Сима Аврамовић


