На основу члана 7. ставови 5. и 6. Правилника о поступку стицања звања
и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу“ број 2/2018), Комисија за састављање извештаја о
приступном предавању, Изборном већу Економског факултета, доставља
следећи
ИЗВЕШТАЈ
о одржаном приступном предавању
Подаци о учеснику конкурса:
Име и презиме кандидата:
Ивана Илић
Подаци о конкурсу:
Назив факултета који је објавио конкурс:
Економски факултет Универзитета у Нишу
Датум објављивања конкурса:
29.09.2020.године
Начин (место) објављивања конкурса:
Лист „Вечерње новости“
Звање за које је расписан конкурс:
Асистент
Ужа научна област за коју је конкурс објављен:
Привредни развој и економска политика
Подаци о приступном предавању:
Датум и место одржавања приступног предавања:
29.10.2020. године, Економски факултет у Нишу
Тема приступног предавања:
Одрживи аграрни и рурални развој Републике Србије
Извештај Комисије о одржаном приступном предавању (унети опис, до 100
речи, одржаног приступног предавања са елементима на основу којих Изборно
веће може утврдити оцену из члана 16. Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу):

Кандидаткиња је одржала приступно предавање у трајању од једног
школског часа. Одабрана тема је довољно захтевна да би се могла оценити
способност кандидата за наставни рад. Презентација је садржала неколико
адекватно обрађених целина: димензије, принципи и индикатори одживог
развоја, концепт одрживог аграрног и руралног развоја – САРД концепт,
правци развоја пољопривреде и руралних подручја Србије до 2024. године.
Предавање је припремљено концизно и адекватно, као и начин излагања.
Комисија је након дискусије констатовала да је кандидаткиња успешно
одржала приступно предавање.
Пред Комисијом именованом одлуком декана Економског факултета
(број 01/2110 од 23.10.2020. године), одржано је приступно предавање
кандидаткиње Иване Илић на основу чега Комисија утврђује следећи
ПРЕДЛОГ
Предлаже се Изборном већу Економског факултета да утврди позитивну оцену
приступног предавања Иване Илић, учесника конкурса за избор у звање
асистент за ужу научну област Привредни развој и економска политика на
Економском факултету, обављеном 29.10.2020. године.
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