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Бања Лука, 30. септембар 2019. године                                                                                     

 
ИНФОРМАЦИЈА  

са 153. сједнице Сената одржане 27. септембра 2019. године 

 
Сједницом је предсједавао предсједник Сената Паневропског универзитета АПЕИРОН академик проф. др 

Зоран Ж. Аврамовић, ректор Универзитета, a присуствовао je довољан број чланова Сената, за доношење 

пуноважних одлука. 

 
Након усвајања предложеног Дневног реда 153. сједнице и Записника са 152. електронске сједнице Сената, 

Сенат је једногласно донио Одлуку о именовању чланова Управног одбора представника академског особља, 

неакадемског особља и студената. 

 

Сенат је на истој сједници, именовао проректора за научни рад и међународну сарадњу Паневропског 

универзитета „Апеирон“, на период од двије годин; 

 

Сенат је донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања, а донесене су и одлуке о избору 

у наставничка и сарадничка звања на: Факултету пословне економије, Факултету правних наука, Факултету 

инфорационих технологија, Факултету здравствених наука и  Факултету спортских наука. 

  

Једногласно су усвојене листе одговорних наставника и сарадника на ужим научним областима, за академску 

2019/20. годину на лиценцираним студијским програмима на првом, другом и трећем циклусу студија, те 

наставни планови и програми обавезног и изборног програма, листе уџбеника и литературе за први, други и 

трећи циклус студија и студијског календар за академску 2019/20. годину; 
 

Разматран је и усвојен приједлог о утврђивању Плана организације научних и стручних скупова у академској  

2019/20. години; 

 

На приједлог Вијећа докторског студија студијског програма Економија – пословно управљање у логистици 

разматрани су и усвојени Извјештаји Комисије за оцјену и одбрану докторског рада за кандидате. Такође, 

разматрани су и усвојени Извјештаји уводног истраживања са приједлогом теме докторског рада за студент 

докторског студија. 

Подржан је и усвојен приједлог Вијећа за постдипломски и докторски студиј о именовању Комисијa за 

оцјену и одбрану докторских радова кандидата. 

 

Подржана је иницијатива Управног одбора за промјену назива студијског програма „Пословна 

информатика“, те приступање израде Елабората о развоју другог циклуса на Саобраћајном факултету 

 
 

Наредна сједница Сената планира се 25. октобар у 13.00 часова, а приједлоге тачака дневног реда би требало 

доставити до 18. октобра до 13.00 часова. 

Достављање закашњелих материјала најкасније до 22. октобра до 13.00 часова. 

 
 
 

РЕКТОРАТ  

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“
  

 

  


