
 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/8-2022 

Дана: 27. 10. 2022. године 

Нови Сад 

 

            На основу члана 128. тачка 27. Статута Медицинског факултета Нови Сад 

Универзитета у Новом Саду бр. 02-1260 од 2. 4. 2019. године и члана 23. Пословника о раду 

Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад од 15 .4.2019 .  године  и 17.  3 .  

2020.  године -пречишћен текст, сазивам  

  

 

    8 .  СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА ЗА  31.  10 .  2022.  ГОДИНЕ ,  СА 

ПОЧЕТКОМ У 13 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ  САЛИ ДЕКАНАТА И ПРЕДЛАЖЕМ 

СЛЕДЕЋИ  

 

   ДНЕВНИ РЕД  

 

1 .  Одлучивање о питањима издавачке делатности  

    известилац: Драгица Пантић,шеф Службе за  издавачку делатност  

 

2 .  Разматрање извештаја Kомисије за специјализације и уже специјализације и  

доношење одлука  

    известилац: проф. др Милица Медић Стојаноски,  продекан за специјализације  

 

 

 3.  Именовање проф. др Гордане Вилотијевић Даутовић за руководиоца на предмету Етика у 

научноистраживачком раду на докторским академским студијама Биомедицинских наука 

    известилац: проф. др Бранислав Бајкин,  продекан за докторске  студије  

 

4.  Продужење рока за упис и регулисање статуса студената докторских академских студија у 

школској 2022/23. години, до 30.11.2022. године  

     известилац: проф. др Бранислав Бајкин,  продекан за докторске  студије  

 

 5.  Усвајање књига предмета на студијама првог, другог и трећег степена за школску 2022/2023. 

годину 

    известилац: проф. др Биљана Срдић Галић,  продекан за акредитацију  и  

    контролу квлитета  

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

     

 

6 .    Предлагање  ка ндидата за доделу награда најбо љим студентима од стране 

Универзитету у Новом Саду  и именовање члана Комисије за доделу 

универзитетских награда  

     известилац: проф.  дрСнежана Бркић,  декан  

 

 

7 .    Одлучивање о предлозима за одобрење теме,  имено вање ментора и   комисија  

завршног рада  мастер академских студија  

      известилац:  представник Катедре за специјалну едукацију  и рехабилитацију  

        

  

8.    Одлучивање о предлогу за  избор Слађане Томић и Драгане Бјелетић у звање   

сарадника практича ра   на Катедри за  онкологију у  школској  2022/2023.  

години  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

9.  Одлучивање о давању сасагласности за  ангажовање наставника са  Медицинског 

факултетата Универзитета у Новом Саду у школској 2022/2023.  години:  

        

        1.  на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци 

        2.  на Медицинском факултету Фоча Универзитет у Источном Сарајеву 

        3.  на Факултету здравствених наука, Паневропски Универзитет Аперион у Бања Луци 

        4.  у Центру за интердисциплинарне студије Универзитет у Сарајеву 

      известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

10.  Одлучивање о  предлогу за именовање комисије за припрему извештаја за  

избор у звање,  по конкурсима од 28.9 .2022. ,  5 .10 .2022.  и 19 .10.2022  године  

       известилац: проф. др Снежана Бркић,  декан  

 

11.  Верификација одлука ван седнице Наставно-научног већа, из извештаја Службе за науку и 

међународну  сарадњу     

    известилац: проф. дрСнежана Бркић,  декан  

 

 

            На основу члана 28. ст. 1. Пословника о раду Наставно-научног већа Медицинског 

факултета Нови Сад, по отварању седнице, пре усвајања дневног реда, приступиће се усвајању 

записника са 7. седнице седнице  Наставно-научног већа одржане 7. 10. 2022. године. 

 

        Материјали ће бити послати  путем електронске поште преко система вебмејл адреса са 

доменом  mf.uns.ac.rs.  И-мејл адресе чланова Наставно-научног већа обједињене су у посебну групу 

чији ће чланови добијати сва потребна обавештења са и-мејл адресе milica.bajilo@mf.uns.ac.rs на своје 

и-мејл адресе са доменом mf.uns.ac.rs.   

           Материјали ће бити објављени на интернет страници Факултета, у делу ВЕСТИ/Наставно-

научно веће одакле се могу преузети. 

 

                                                ПРЕДСЕДНИК  НАСТАВНО -НАУЧНОГ  ВЕЋА  

                                                                                                      

                                                                                                     Проф. др Снежана Бркић с.р. 

mailto:mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs


 

 

 

 


