
 
З А П И С Н И К

 
са XX седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у
Београду, одржане 24. новембра 2014. 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 XIX седнице
2.      Саопштења
3. Захтеви Студентског парламента и студента продекана:

а) Откључавање година

                        б) Бодовање предиспитних обавеза и њихово вредновање
4. Петиција студената за укидање елиминационих испита
5.      Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног професора за Грађанскоправну ужу научну област –
предмет Грађанско право-општи део и Стварно право (поновни избор)
            б) једног доцента за ужу научну област Правна историја – предмет
Упоредна правна традиција

6.      Доношење Одлуке о потреби ангажовања и саставу Комисије за избор два
демонстратора за Међународноприватну ужу научну област–предмет Међународно
приватно право и за Грађанскоправну ужу научну област– предмет Грађанско процесно
право

7.      Давање сагласности за рад:
            а) проф. др Слободан Марковић – Интердисциплинарне студије
Универзитета уметности у Београду
            б) проф. др Марко Ђурђевић – Висока пословна школа струковних студија
у Ваљеву
            в) доц. др Војислав Станимировић – Филолошки факултет Универзитета у
Београду

8.      Одређивање Комисије за спровођење поступка за избор у научно звање научни сарадник
др Вељка Делибашића

9. Иницијатива проф. др Небојше Јовановића и мишљење Катедре за грађанско право
везано за испуњење услова за продужење радног односа наставника

10. Предлози катедара о унапређењу мастер академских студија
11. Докторске дисертације
12. Доношење Одлуке о упису на докторске академске студије
13. Доношење Одлуке о упису на мастер академске студије
14. Признавање испита на основним академским студијама
15. Текућа питања
16. Разно.

 

Наставно-научно веће донело је следеће важније одлуке

 



Ad 3.

 

О Д Л У К А
 

Именује се Радна група, у саставу:
 
            др Владан Петров, ванредни професор и продекан за наставу, председник
            др Дејан Поповић, редовни професор
            др Љиљана Радуловић, редовни професор
            др Зоран Мирковић, редовни професор
            др Саша Бован, редовни професор
            др Владимир Павић, редовни професор
            др Ивана Крстић, ванредни професор
            Шћепан Прашчевић, студент продекан
            Милан Мацура, председник Студентског парламента
            Срђан Николић, секретар Студентског парламента
            Душан Мишкулин, портпарол Студентског парламента,
 

            са задатком да формулише предлог ставова Наставно-научног већа Правног
факултета о тзв. откључавању година и вредновању предиспитних обавеза.     

 
Ad 4.

О Д Л У К А
 

Не прихвата петиција 1328 студената Правног факултета у Београду за укидање
елиминационих испита.
 

З а к љ у ч а к
 

Управа Факултета, у координацији са шефовима катедара, преиспитаће примену
Правилника о испитима на основним академским студијама и унапредити процедуру
писменог полагања испита.
 

 
Седница је закључена у 21ºº сати.
 

 
ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА          
                     
 Биљана Живановић Ступар               
 
 
                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                     

 Професор др Слободан Марковић
 


