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Бања Лука, 8. март 2021. године                                                                                     

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  
са 171. сједнице Сената одржане 5. марта 2021. године 

 
 

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

Зоран Ж. Аврамовић, ректор Универзитета. Сједници је присуствовао je довољан број чланова Сената, за 

доношење пуноважних одлука. 

 
Сенат Универзитета размотрио је и усвојио План избора избора у звања на Универзитету. 

 

Донесене су одлуке о изборима у академска звања на Факултету здравствених наука. 

 

На приједлог Факултета информационих технологија и Факултета здравствених наука, разматране су и 

усвојене одлуке о измјенама Листе одговорних наставника у академској 2020/21. години.  

 

Чланови Сената су прихватили други извјештај комисије за провјеру начина функционисања система 

Турнитин симиларити. У дискусији предсједавајућег Сената, те декана Факултета здравствених наука, 

декана Факултета спортских наука, декана Сабраћајног факултета,  је дата пуна подршка преданом раду 

комисије за провјеру начина функционисања система Турнитин симиларити. 

 

Током ове сједнице подржане су и Смјернице за превенцију сексуалног и родно заснованог узнемиравања. 

 

Прихваћен је приједлог проректора за научни рад и међународну сарадњу о расписивању интерних конкурса 

у оквиру програма ЕРАСМУС+ КА1 – 107 за избор одлазног особља и додјелу бесповратне финансијске 

подршке одлазне мобилности наставног и ненаставног особља у сврху оспособљавања и подучавања у 

оквиру програма ЕРАСМУС+ КА1 – 107 на Факултет здравствених и друштвених наука, Универзитет Јужна 

Бохемија, Чешке Будејовице и за избор кандидата и додјелу финансијске подршке за одлазну мобилност 

студената у сврху студијског боравка у оквиру ЕРАСМУС+ 2020-2023 КА 107 на Факултет здравствених и 

друштвених наука, Универзитет Јужна Бохемија, Чешке Будејовице 

 

На приједлог Центра за издавачку дјелатност ПУА, донесена су одлуке о издавању уџбеника на Факултету 

пословне економије и Саобраћајном факултету. 

 

Наредна сједница Сената планирана је првог петка у мјесецу априлу.  
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