ЗАПИСНИК
са IV ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане у петак 05.03.2021..године - електронским путем.
За ову седницу је предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Давање сагласности за ангажовање истраживача запослених у ИБИСС у
реализацији докторског академског студијског програма на Универзитету у
Београду.
Седница је одржана електронским путем због неповољне епидемиолошке ситуације
изазване корона вирусом.
Члановима Научног већа је достављен материјал за ову седницу електронским путем,
уз обавештење да ће се гласање обавити у времену од 7 до 10 часова, на дан одржавања
седнице.
У поступку гласања је учествовало 27 чланова Научног већа и то: др Бјелобаба Ивана,
др Благојевић Душко, др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, др Војновић
Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна,
др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Милер
Марко, др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела,
др Несторовић Наташа, др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир,
др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Саксида Тамара,
др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић
Бранко, др Шилер Бранислав.
У поступку гласању нису учествовали: др Мијатовић Сања, др Перић Матаруга Весна,
др Саксида Тамара.
I
Универзитет у Београду поднео је Научном већу ИБИСС захтев за давање сагласности
за учешће истраживача у научном звању запослених у ИБИСС, у реализацији
докторског академског студијског програма под називом Историја и филозофија
природних наука и технологије (на српском језику), у школској 2020/2021. години и
то за:
1. Др Невену Зоговић, вишег научног сарадника, са укупним оптерећењем од 0,59
часова активне наставе;
2. Др Наташу Тодоровић, научног сарадника, са укупним оптерећењем од 0,34
часова активне наставе.
Чланови НВ су једногласно донели одлуку о давању сагласности за ангажовање
наведених истраживача.
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