
З А П И С Н И К
 
са  IX  седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 23. септембар 2013. године, са почетком у 18,45 часова.

 
Седницом је председавао декан, проф. др Сима Аврамовић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са VIII седнице
2.       Саопштења   
3.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Кривично право
– предмет Кривично процесно право

б) једног доцента за Међународноправну ужу научну област – предмети Увод у
право европских интеграција и Међународни односи

4.       Утврђивање предлога за одсуство асис. Иване Марковић
5.       Давање сагласности за рад др Војиславу Станимировићу-Филозофски факултет

Универзитета у Београду
6. Доношење Плана извођења наставе на Катедри за правно-економске науке у школској

2013/2014. години
7.       Одређивање новог члана Комисије за давање мишљења о предлогу за оглашавање

ништавом дипломе др Балше Кашћелана о стеченом академском називу магистра наука
8.       Докторске дисертације и магистарске тезе
9. Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија

10. Захтев студената за организовање продуженог октобарског испитног рока
11. Признавање испита на основним академским студијама
12. Текућа питања

13.   Разно.
 
Веће је донело следеће важније одлуке.

 
Ad 6.
           

О Д Л У К A
 

Прихвата се предлог Катедре за правно-економске науке за извођење наставе у школској
2013/2014. години.

 
Ad 10.
           

О Д Л У К A
 
Члан 1.

Одобрава се продужени октобарски испитни рок, који почиње 14. октобра, а завршава се
18. октобра 2013. године.

 
Члан 2.

У продуженом октобарском испитном року из члана 1. ове одлуке, може се полагати само
један испит.

 
Члан 3.



Ова одлука важи за школску 2012/2013. годину.
 

Седница је закључена у 20,15 часова.
    
     
 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
Биљана Живановић Ступар
                                               

                            ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-
НАУЧНОГ ВЕЋА

                                                                           Декан
                                                                                  Професор др Сима
Аврамовић
 


