
 

 

 

 

ЗАПИСНИК 
О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ 

    

    

    

Декан Економског факултета у Суботици је дана ____________ Декан Економског факултета у Суботици је дана ____________ Декан Економског факултета у Суботици је дана ____________ Декан Економског факултета у Суботици је дана ____________ одлуком број одлуком број одлуком број одлуком број 

____________ ____________ ____________ ____________ образовао Комисију за оцену приступног предавања кандидата, образовао Комисију за оцену приступног предавања кандидата, образовао Комисију за оцену приступног предавања кандидата, образовао Комисију за оцену приступног предавања кандидата, 

који се пријавио на конкурс за избор у звање и на радно место који се пријавио на конкурс за избор у звање и на радно место који се пријавио на конкурс за избор у звање и на радно место који се пријавио на конкурс за избор у звање и на радно место 

_________________________, _________________________, _________________________, _________________________, за ужу научну област за ужу научну област за ужу научну област за ужу научну област 

_________________________, који је _________________________, који је _________________________, који је _________________________, који је објављен у публикацији ______________, објављен у публикацији ______________, објављен у публикацији ______________, објављен у публикацији ______________, 

број ______ број ______ број ______ број ______ дана __________.дана __________.дана __________.дана __________.    

    

Приступно предавање на тему: Приступно предавање на тему: Приступно предавање на тему: Приступно предавање на тему: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ ___ ___ 

одржано је дана _________одржано је дана _________одржано је дана _________одржано је дана _________    у просторији ____ Економског факултета у Суботици, у просторији ____ Економског факултета у Суботици, у просторији ____ Економског факултета у Суботици, у просторији ____ Економског факултета у Суботици, 

на адреси Сегедински пут 9на адреси Сегедински пут 9на адреси Сегедински пут 9на адреси Сегедински пут 9----11, са почетком у ____ часова.11, са почетком у ____ часова.11, са почетком у ____ часова.11, са почетком у ____ часова.    

    

Чланови комисије оценили су приступно предавање на следећи начин:Чланови комисије оценили су приступно предавање на следећи начин:Чланови комисије оценили су приступно предавање на следећи начин:Чланови комисије оценили су приступно предавање на следећи начин:    

Председник комисије: ______________________Председник комисије: ______________________Председник комисије: ______________________Председник комисије: ______________________________________________________________        оцена: _______оцена: _______оцена: _______оцена: _______________    

Члан комисије: ____________________________Члан комисије: ____________________________Члан комисије: ____________________________Члан комисије: ____________________________________________________________________        оцена: _____оцена: _____оцена: _____оцена: _____________________    

Члан комисије: ____________________________Члан комисије: ____________________________Члан комисије: ____________________________Члан комисије: ______________________________________________________________ __ __ __     оцена: __оцена: __оцена: __оцена: ______________________________    
Члан комисије (студент): _____________________Члан комисије (студент): _____________________Члан комисије (студент): _____________________Члан комисије (студент): ____________________________________________________ оцена: ___ оцена: ___ оцена: ___ оцена: ____________________________________    

    

Комисија за оцену приступног предавања Комисија за оцену приступног предавања Комисија за оцену приступног предавања Комисија за оцену приступног предавања је је је је констатовала констатовала констатовала констатовала да једа једа једа је    кандидат кандидат кандидат кандидат 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    остварио просечну остварио просечну остварио просечну остварио просечну 

оцену:_________ и општу оцену: _____________________ оцену:_________ и општу оцену: _____________________ оцену:_________ и општу оцену: _____________________ оцену:_________ и општу оцену: _____________________ ////задовољзадовољзадовољзадовољава или не ава или не ава или не ава или не 

задовољава/задовољава/задовољава/задовољава/....    
    

Образложење:Образложење:Образложење:Образложење:            

    

    

    
    

    

    

    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

////ииииме и презиме и звање председника коме и презиме и звање председника коме и презиме и звање председника коме и презиме и звање председника комисијемисијемисијемисије////    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

////име име име име и презиме и звање члана комисијеи презиме и звање члана комисијеи презиме и звање члана комисијеи презиме и звање члана комисије////    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

////име и презиме и звање члана комисијеиме и презиме и звање члана комисијеиме и презиме и звање члана комисијеиме и презиме и звање члана комисије////    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

////име и презиме студентаиме и презиме студентаиме и презиме студентаиме и презиме студента----члана комисијечлана комисијечлана комисијечлана комисије////    
    

У _______________, дана ____________ г.У _______________, дана ____________ г.У _______________, дана ____________ г.У _______________, дана ____________ г.    


