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Бања Лука, 13. септембар 2021. године                                                                                     

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА  
са 177. сједнице Сената одржане 30. септембра 2021. године 

 
 

Сједница Сената почела је минутом ћутања поводом смрти два истакнута бивша професора нашег 

Универзитета, проф. емеритус др Зорке Грандов и проф. емеритус др Шефкије Берберовића. 

 

Сенат је на 177. сједници  једногласно прихватио предложени дневни ред.  

Разматран је и усвојен студијски календар за академску 2021/22. годину. Једногласно су подржане 

Хигијенско-техничке, санитарне и епидемиолошке мјере које ће се пријемјењивати на Универзитету, као и 

одлука о организацији наставног процеса на Паневропском универзитету „Апеирон“ за академску 2021/22. 

годину. 

 

На приједлог Научно-наставног вијећа Факултета филолошких наука покренута је процедура за избор у 

почасно звање професора емеритуса и именована Комисија за припрему реферата по покренутом поступку. 

 

На приједлог Научно-наставног вијећа Факултета пословне економије и Факултета здравствених наука, 

донесене су одлуке о изборима у академска наставничка звања. Такође, прихваћен је приједлог 

Саобраћајкног факултета, за расписивање јавног конкурса за избор сарадника. 

 

Сенат је једногласно подржао приједлог о промјени главног уредника часописа за економију и  тржишне 

комуникације – EMC Review.    

 

На приједлог Центра за издавачку дјелатност, дата је сагласност за штампање новог уџбеника на Факултету 

здравствених  наука.     

 

Сенат је једногласно и без примједби донио одлуку о изради и усвајању докумената који се односе на 

периодичне ревизије студијских програма Факултета информационих технологија. 

 

Разматрајући захтјев Студентског парламента и петиције студената Факултета правних наука, Сенат је 

препоручио Факултетима да октобарски испитни рок, због објективних околности изазваних пандемијом 

вируса КОВИД- 19, организује на начин да се одреде два испитна термина за студенте. 

 

Чланови Сената су информисани да је за новог декана Факултета именована је проф. др Катарина Држајић 

Лакетић, те да ступа на дужност 1. октобра 2021. године. Именована је од наредне сједнице, члана Сената 

испред Факултета филолошких наука.  
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