
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Број: 612-629/2016 

Датум: 24.10.2016. године 

 

На основу члана 72. став 2. Статута Машинског факултета у Нишу (број 612-121-2/2011 од 14. 

фебруара 2011. године)  и члана 14. Пословника о раду Наставно научног и Изборног већа Машинског 

факултета у Нишу (број 612-910-14/2006 од 15. децембра 2006. године) 

 

 

С  А  З  И  В  А  М 

Другу седницу Наставно-научног већа Машинског факултета у Нишу петак, 28.10.2016. године. Седница 

Већа ће се одржати у конференцијској сали на шестом спрату Факултета, са почетком у 13
00

 сати. 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

1. Усвајање Записника са I седнице Наставно-научног већа одржанe 10.10.2016. године; 

2. Доношење одлуке о предлагању састава катедри Машинског факултета у Нишу; 

3. Доношење одлуке о замени места предмета петог и шестог семестра студијског програма 

основних академских студија Машинско инжењерство у школској 2016/2017. години;  

4. Давање сагласности за радно ангажовање сарадника на другој високошколској установи; 

5. Доношење одлуке о организацији „Шесте међународне конференције Transport and Logistic TIL 

2017“; 

6. Доношење одлука о усвајању предложених техничких решења; [6A] [6Б] 

7. Именовање рецензената рукописа „Математика у инжењерском менаџменту“, аутора: проф. др 

Љиљане Радовић и проф. др Љиљане Петковић; 

8. Разматрање Извештаја о резултатима студентског вредновања студијских програма, наставе и 

услова рада и студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника у школској 

2015/2016. години; 

9. ДОПУНА: Усвајање Плана наставних и испитних активности за мастер академске студије за 

школску 2016/17. годину; 

10. ДОПУНА: Именовање Комисије за писање извештаја за оцену испуњености услова за избор у 

звање истраживач - приправник, по захтеву за покретање поступка за избор у звање истраживач - 

приправник Милана Павловића; 

11. Текућа питања; 

 

НАПОМЕНА: Присуство седницама је обавеза сваког члана Већа. У случају спречености у обавези 

сте да свој изостанак најавите и оправдате достављањем декану попуњене и потписане писане изјаве 

о разлозима одсуства у форми образсца који се налази у прилогу овог сазива. 

 

 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ  

            ПРЕДСЕДНИК 

 

                          Проф. др Ненад Т. Павловић, с.р 
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