
 

 

На основу члана 7.  Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког На 

основу члана 7.  Пословника о раду Hаставно-научног већа Технолошког факултета у Лесковцу, 

ЗАКАЗУЈЕМ  12. СЕДНИЦУ  ВЕЋА Факултета за  петак,  11.03.2022.  године са почетком у 11,00 

сати  

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 
1. Усвајање записника са претходне 11. седнице Већа; 
2. Доношење Одлуке о броју студената за упис у прву годину свих нивоа студија школске 

2022/23. године; 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о броју и темама завршних радова на свим нивоима 

студија у школској 2020/21 год. са мишљењем КОК-а; 
4. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху и пролазности студената по предметима и 

студијским програмима на свим нивоима студија у школској 2020/21. години, са 
мишљењем КОК-а; 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима вредновања квалитета наставног 
процеса за предмете и квалитета студијских програма Технолошког факултета у 
Лесковцу за школску 2020/21.г. и предлога мера Комисије за обезбеђење квалитета; 

6. Разматрање и усвајање Акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 
Технолошког факултета у Лесковцу за период од 2022.г. до 2024.г.; 

7. Усвајање рецензија рукописа публикације  " Збирка задатака са теоријским основама из 
Инжењерства заштите животне средине – операције и хемијски процеси", аутора Јелене 
М. Аврамовић,  Ане В. Величковић и Владе Б. Вељковића; 

8. Разматрање захтева Студентског парламента за одобрење ванредног мартовског испитног 
рока; 

9. Разматрање и усвајање захтева наставника и сарадника; 
10. Оцене резултата рада др Милана Костића, асистента, учесника конкурса за избор 

наставника у звање доцент, за ужу научну област Хемијско инжењерство: 
а) оцена резултата научног, истраживачког односно уметничког рада кандидата, 
б) оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности 
високошколске установе, 
в) оцена резултата педагошког рада кандидата и 
г) оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног, 

односно уметничко-наставног подмлатка 
11. Разматрање и усвајање Извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент  за ужу 

научну област Хемијско инжењерство; 
http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/konkursi/nastavnicka%20zvanja/Izvestaj_Komisije_-
_dr_Milan_Kostic.pdf  

12. Разно 
 
 Седница Већа одржаће се у САЛИ П1 у приземљу зграде Факултета, у ул. Булевар 

ослобођења 124. 
 
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 Драгиша Савић, декан 
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