
З А П И С Н И К
 
са XVIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 26. јуна 2008. године, са почетком у 18 ºчасова.

 
 Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д

 
1. Примање записника са XVI и XVII седнице
2.       Саопштења
3.       Седнице Већа:
                  а) Записници Већа и начин вођења седнице
                  б) Заштита угледа Факултета
                  в) Оптерећеност наставника и сарадника
4.       Доношење Одлуке о покретању поступка промене Статута Факултета у складу са

примедбама Комисије за акредитацију
5.       План извођења наставе у школској 2008/2009. години
6.       Утврђивање предлога за расписивање конкурса за избор:

            а) једног ванредног професора за ужу научну област Кривично право- предмет
Кривично право (поновни избор)
            б) једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Кривично право
-  предмет Кривично процесно право
            в) једног доцента за међународноправну ужу научну област -  предмет Људска
права

7.       Утврђивање предлога Одлуке о неплаћеном одсуству проф. др Слободана Марковића
8. Давање сагласности за рад:

                        а) проф. др Ђорђа Игњатовића на Факултету политичких наука и Филозофском
факултету Универзитета у Београду

б) проф. др Зорана Стојановића на Правном факултету Универзитета у Новом
Саду
            в) проф. др Милована Митровића на Пољопривредном факултету Универзитета у
Новом Саду

9. Докторске дисертације
10.    Магистарске тезе
11.   Доношење Одлуке о признавању испита 
12.   Разно.

 
Наставно-научно веће је донело следеће важније одлуке.

 
 Ад. 4.
 

На предлог Управе Факултета, Веће је једногласно донело
 

О Д Л У К У
 

Покреће се поступак промене Статута Факултета у складу са примедбама Комисије за
акредитацију.
Ад. 5.
 

 О Д Л У К А
 
            Прихватају се предлози катедара за извођење наставе у школској 2008/2009. години, и то:



                        Катедре за грађанско право
                        Катедре за кривично право
                        Катедре за правну историју
                        Катедре за међународно право и међународне односе
                        Катедре за јавно право
                        Катедре за правно-економске науке
                        Катедре за теорију, социологију и филозофију права.
 

  
О Д Л У К А

 
У листу опционих предмета на основним академским студијама увршћује се нови предмет

Мањинска права.  
           Седница је закључена у 19³º час.
 
ЗАПИСНИК ВОДИЛА
Биљана Живановић
                                                   ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ
ВЕЋА
                                                          Професор др Мирко
Васиљевић
 

 


