На основу члана 7. Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког
факултета у Лесковцу, ЗАКАЗУЈЕМ 61. СЕДНИЦУ ВЕЋА Факултета за четвртак,
20.06.2019. године са почетком у 9,30 сати у свечаној сали

Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Усвајање записника са претходне 60. седнице Већа;
2. Разматрање и усвајање Правилника о упису на студијске програме
Технолошког факултета у Лесковцу – нови текст;
3. Доношење одлуке о годишњем одмору наставника и сарадника Факултета за
2019. годину;
4. Усвајање рецензије рукописа монографије "Стабилност и робусност посебних
класа система аутоматског управљања на коначном временском интервалу II
део", аутори Сретена Б. Стојановића, Михаила П. Лазаревића, Драгутина Љ.
Дебељковића и Драгана С. Антића;
5. Усвајање рецензија рукописа основног уџбеника "Управљање материјалним
токовима у индустрији", аутора Станка Жерајића и Горана Николића;
6. Разматрање и усвајање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме
докторске дисертације кандидата Душице Ђокић Стојановић под називом
„Утицај косолвената на етанолизу сунцокретовог уља катализованој калцијум
оксидом" и предлагање ментора;
7. Предлагање ментора за израду теме докторске дисертације кандидата Сандре
Стаменковић Стојановић под називом „Оптимизација поступка добијања
микробне биомасе и формулације микробиолошког препарата са
потенцијалним биопестицидним и фитостимулаторним дејством " по закључку
НСВ за техничко –технолошке науке од 20.05.2019.г.;
8. Предлагање Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације
кандидата Светлане Лакићевић под називом " Кинетика алкохолне
ферментације и карактеризација вина добијеног од шире са додатком
лековитог биља";
9. Предлагање Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање
доцент или ванредни професор за ужу научну област Хемија и хемијске
технологије, по конкурсу објављеном 06.06.2019.г.;
10. Предлагање Комисије за припрему Извештаја за избор наставника у звање
ванредни или редовни професор за ужу научну област Хемијско инжењерство,
по конкурсу објављеном 06.06.2019.г.;
11. Разно
Присуство седници Већа је обавезно.
Maтеријал за седницу Већа можете погледати у Библиотеци Факултета, као и
на web adresi: www.tf.ni.ac.rs.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ФАКУЛТЕТA,

проф. др Љубиша Николић, декан

