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Бања Лука, 13. септембар 2021. године                                                                                     

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  
са 176. сједнице Сената одржане 10. септембра 2021. године 

 
 

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

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

пуноважних одлука. 

 

Након усвајања Записника са претходне сједнице, формирана je комисије за спровођење избора ректора 

тајним гласањем, а чији је задатак да преброји гласачке листиће и саопшти резултате тајног гласања. Тајним 

гласањем, за новог ректора Паневропског универзитета „Апеирон“,  изабран је редовни проф. др Санел 

Јакуповић, са мандатом у трајању од четири године. Именовани ступа на дужност ступити 1. октобра 2021. 

године. 

 

Разматран је извјештај Комисије за избор у почасно звање професора емеритуса, на приједлог Научно-

наставног вијећа Факултета информационих технологија, те једногласно донесена одлука о избору у почасно 

звање.  

 

На приједлог Научно-наставног вијећа Факултета информационих технологија, Факултета пословне 

економије, Факултета правних наука, Факултета здравствених наука и Факултета филолошких наука,  

једногласно су донесене одлуке о уговорном ангажовању до годину дана пензионисаних редовних 

професора, у складу са чланом 104. Закона о високом образовању Републике Српске. 

 

Током 176. сједнице, разматране су и усвојене одлуке о изборима у академска наставничка звања, одлуке о 

ангажовању наставника у раније стеченим звањима, као и одлуке о расписивању конкурса за избор у 

академска наставничка и сарадничка звања. 

 

Сенат Универзитета, размотрио је и прихватио приједлог Листе одговорних наставника у академској 

2021/22. години, те приједлог Наставних планова и програма обавезног и изборног програма за академску 

2021/22. годину. Такође је утврђен је приједлог Календара студија за академску 2021/22. годину. 

 

На приједлог Научно-наставног вијећа, именован је водитељ студијског програма Друмски саобраћај и 

транспорт, на првом  и другом циклусу студија. 

 

Наредна сједница Сената планирана је 30. септембра 2021. 

 

  

 

 
 

РЕКТОРАТ  

Паневропски универзитет „АПЕИРОН“ 
  


