ЗАПИСНИК
са IX седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета пдржанпг у среду
20. јуна 2012. гпдине у 11 шаспва у физишкпм амифеатру

Седници присуствује 48 шланпва Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа.
Седници присуствују и два представника студената кап и два представника истраживаша
ангажпваних на прпјектима.
Пправданп пдсутни:

прпф. др Владимир Милпсављевић
дпц. др Гпран Пппарић
др Сава Галијащ

Непправданп пдсутни:

прпф. др Иван Белша
прпф. др Суншица Елезпвић-Хачић
прпф. др Бпривпј Рајкпвић
дпц. др Зпран Бпрјан
дпц. др Владимир Ђурђевић
дпц. др Владимир Миљкпвић
др Никпла Щищпвић
мр Предраг Искренпвић

Декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић птвприп је седницу у 11:20 шаспва и
предлпжип следећи
Дневни ред
1.

Усвајаое записника са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.

Избпрнп веће
2.
3.
4.

Избпр два шлана Савета Физишкпг факултета из редпва наставнпг пспбља за мандатни перипд 2012-2015. гпдина.
Разматраое предлпга Катедре за тепријску механику, статистишку физику и електрпдинамику у вези са расписиваоем
кпнкурса за избпр једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт Статистишка физика.
Усвајаое извещтаја кпмисије за избпр једнпг асистента за ужу наушну пбласт Настава физике.

Наставнп-наушнп веће
5.

6.

7.

Пдређиваое кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске дисертације за:
a) БИЉАНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„СУПЕРСИМЕТРИШНА ТЕПРИЈА ППЉА НА НЕКOМУТАТИВНИМ ПРПСТПРИМА“
b) СПОУ АЩКРАБИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „ФПНПНИ И
ДЕФЕКТНА СТАОА У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду дпктпрске
дисертације и пдређиваое ментпра за:
a) МАРИЈУ ПЕРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију ппд називпм: „МАГНЕТНЕ
РЕЛАКСАЦИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ ЕФЕКТИ У ИНТЕРАГУЈУЋИМ НАНПШЕСТИШНИМ МАНГАНИТИМА И ПКСИДИМА ГВПЖЂА“
b) ЗПРАНА ППППВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију ппд називпм: „МЕХАНИШКЕ И
ТЕРМИШКЕ ПСПБИНЕ ХЕЛИКАЛНИХ УГЉЕНИШНИХ НАНПТУБА“
Пдређиваое кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
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a)
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

АЛЕКСАНДРУ КАЛЕЗИЋ-ГЛИЩПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм:
„УТИЦАЈ СТРУКТУРНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ НА ФУНКЦИПНАЛНА СВПЈСТВА АМПРФНИХ ЛЕГУРА НА БАЗИ ГВПЖЂА“
Усвајаое извещтаја кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређиваое кпмисије за пдбрану дисертације за:
a) АНУ БАНКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд називпм: „СУДАРИ И ТРАНСППРТ
ППЗИТРПНА У ГАСПВИМА: КИНЕТИШКИ ФЕНПМЕНИ И МПГУЋНПСТ ПРИМЕНА У БИПМЕДИЦИНИ“
b) АБДУЛА АЛ МАНДУЩА, диплпмиранпг метепрплпга, кпји је предап дпктпрску дисертацију ппд називпм: „АНАЛИЗА
КАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛПНИМБУСНИХ ПБЛАКА И ЕФИКАСНПСТИ СТИМУЛИСАОА ПАДАВИНА ИЗНАД ИСТПШНИХ
ПБЛАСТИ УАЕ“ (“Analysis of the cumulonimbus clouds characteristics and efficiency of the precipitation enhancement over
the eastern area od the UAE”)
Усвајаое пријављене теме за израду мастер рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
a) МАРИЈУ КЕКИЋ, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила мастер
рад ппд називпм: „МЕЛЕРПВ КЕРНЕЛ У НЕКПМУТАТИВНПЈ ТЕПРИЈИ СКАЛАРНПГ ППЉА“
b) ЈЕЛЕНУ ПАЈПВИЋ, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила мастер
рад ппд називпм: „МЕТПД ЕТАЛПНСКИХ ЈЕДНАШИНА У ПКВИРУ РАСПАДНПГ МПДЕЛА ЈПНИЗАЦИЈЕ АТПМСКЕ ШЕСТИЦЕ
ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРЩИНПМ ШВРСТПГ ТЕЛА“
a) РАДПВАНА ДПЈШИЛПВИЋА, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је пријавип
мастер рад ппд називпм: „МПДЕЛ ДВПСТАОА МУЛТИЕЛЕКТРПНСКЕ ПППУЛАЦИПНЕ ДИНАМИКЕ ВИЩЕСТРУКП
НАЕЛЕКТРИСАНИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРЩИНПМ ШВРСТПГ ТЕЛА“
b) АНДРЕЈА БУОЦА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји је пријавип диплпмски рад ппд
називпм: „МПДЕРНА ТЕПРИЈА ППЛАРИЗАЦИЈЕ ДИЕЛЕКТРИКА“
Усвајаое пријављене теме за израду диплпмскпг рада, пдређиваое рукпвпдипца и кпмисије за пдбрану рада за:
c)
СПОУ МАРИНКПВИЋ, апсплвента физике, смер Примеоена и кпмпјутерска физика, кпја је пријавила диплпмски рад
ппд називпм: „СТРУКТУРА И ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРПЦЕСПРА“
d) ИВАНУ МАКСИМПВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ДППРИНПС
ПРИПБАЛНЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ФПРМИРАОУ ПБЛАКА И ПАДАВИНА“
e) ЈЕЛЕНУ ПЕЩИЋ, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је пријавила диплпмски рад ппд
називпм: „ПРИМЕНА GPU ПРПГРАМИРАОА У DFT ПРПРАШУНИМА“
Пдређиваое кпмисије за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике кпју је НЕЧИБ ГИШЕВИЋ стекап на Универзитету
Утрехт у Хпландији.
Пдређиваое рецензената за рукппис „Увпд у акустику“ аутпра дпц. др Бећка Касалице и дпц. др Гпрана Пппарића.
Питаоа наставе.
Питаоа науке.
Питаоа финансија.
Захтеви за пдпбреое пдсуства.
Усвајаое извещтаја са службених путпваоа.
Дпписи и мплбе упућене Наставнп-наушнпм већу.
Пбавещтеоа. Текућа питаоа. Питаоа и предлпзи.

Ппщтп је усвпјен предлпжени дневни ред, прещлп се на
1. ташку
Усвпјен је записник са VIII седнице Избпрнпг и Наставнп-наушнпг већа Физишкпг факултета.
2. ташка
Ппвпдпм избпра шланпва Савета Физишкпг факултета из редпва наставнпг пспбља за мандатни
перипд 2012-2015 гпдина, декан Факултета прпф. др Љубища Зекпвић је пбавестип шланпве Већа
да је пптребнп изабрати јпщ два шлана Савета. Један шлан Савета Факултета није изабран на
претхпднпј седници Наставнп-наушнпг већа затп щтп ни један пд кандидата није дпбип пптребну
већину гласпва, дпк је другпг шлана Савета пптребнп изабрати затп щтп је прпф. др Маја Бурић
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предлпжена за прпдекана за науку за наредни мандатни перипд, па ће ппднети пставку на местп
шлана Савета Факултета.
Утврђена је листа кандидата:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Касалица Бећкп
Кнежевић Милан
Митрпвић Мићп
Пбрадпвић Братислав
Пузпвић Јпван
Спаспјевић Ђпрђе

те се приступилп тајнпм гласаоу. Кпмисија за избпр шланпва Савета именпвана на претхпднпј
седници Наставнп-наушнпг већа у саставу дпц. др Андријана Жекић, дпц. др Едиб Дпбарчић и дпц.
др Зпран Никплић је накпн пребрпјаних гласпва пбавестила Наставнп-наушнп веће да ни један пд
кандидата нема пптребну већину, али да највище гласпва имају дпц. др Бећкп Касалица и дпц. др
Ђпрђе Спаспјевић. Наставнп-наушнп веће је тада приступилп гласаоу за или прптив оихпвпг
избпра, те су већинпм гласпва за шланпве Савета Физишкпг факултета из редпва наставнпг пспбља
за мандатни перипд 2012-2015 гпдина изабрани:
1. дпц. др Ђпрђе Спаспјевић
2. дпц. др Бећкп Касалица
3. ташка
На предлпг Катедре за тепријску механику, статистишку физику и електрпдинамику дпнета је
пдлука да се распище кпнкурс за избпр једнпг редпвнпг прпфеспра за ужу наушну пбласт
Статистишка физика.
Кпмисија: др Милан Кнежевић, редпвни прпфеспр ФФ
др Зпран Радпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Иван Живић, редпвни прпфеспр ПМФ у Крагујевцу
4. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај кпмисије и изабралп мр САЩУ ИВКПВИЋА у зваое
асистента за ужу наушну пбласт Настава физике.
5. ташка
Пдређена је кпмисија за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за израду
дпктпрске дисертације за:
a) БИЉАНУ НИКПЛИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „СУПЕРСИМЕТРИШНА ТЕПРИЈА ППЉА НА НЕКOМУТАТИВНИМ
ПРПСТПРИМА“
Кпмисија: др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ
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др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Марија Димитријевић, дпцент ФФ
др Бранислав Саздпвић, наушни саветник ИФ
b) СПОУ АЩКРАБИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „ФПНПНИ И ДЕФЕКТНА СТАОА У ПКСИДНИМ НАНПМАТЕРИЈАЛИМА“
Кпмисија: др Зпрана Дпхшевић-Митрпвић, наушни саветник ИФ
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Стеван Стпјадинпвић, ванредни прпфеспр ФФ
6. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за пцену испуоенпсти услпва и пправданпст предлпжене теме за
израду дпктпрске дисертације и пдређен ментпр за:
a) МАРИЈУ ПЕРПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је пријавила дпктпрску дисертацију
ппд називпм: „МАГНЕТНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ И МЕМПРИЈСКИ ЕФЕКТИ У ИНТЕРАГУЈУЋИМ
НАНПШЕСТИШНИМ МАНГАНИТИМА И ПКСИДИМА ГВПЖЂА“
Ментпр: др Впјислав Спаспјевић, наушни саветник ИНН Винша
b) ЗПРАНА ППППВИЋА, диплпмиранпг физишара, кпји је пријавип дпктпрску дисертацију

ппд називпм: „МЕХАНИШКЕ И ТЕРМИШКЕ ПСПБИНЕ ХЕЛИКАЛНИХ УГЉЕНИШНИХ
НАНПТУБА“
Ментпр: др Иванка Милпщевић, редпвни прпфеспр ФФ
7. ташка
Пдређена је кпмисија за преглед и пцену дпктпрске дисертације за:
a) АЛЕКСАНДРУ КАЛЕЗИЋ-ГЛИЩПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала
дпктпрску дисертацију ппд називпм: „УТИЦАЈ СТРУКТУРНЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ НА
ФУНКЦИПНАЛНА СВПЈСТВА АМПРФНИХ ЛЕГУРА НА БАЗИ ГВПЖЂА“
Кпмисија: др Алекса Маришић, прпфеспр емеритус Техн. факул. Чашак
др Јаблан Дпјшилпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Лазар Нпвакпвић, ванредни прпфеспр ФФ у пензији
8. ташка
Усвпјен је извещтај кпмисије за преглед и пцену дпктпрске дисертације и пдређена
кпмисија за пдбрану дисертације за:
a) АНУ БАНКПВИЋ, диплпмиранпг физишара, кпја је предала дпктпрску дисертацију ппд
називпм: „СУДАРИ И ТРАНСППРТ ППЗИТРПНА У ГАСПВИМА: КИНЕТИШКИ ФЕНПМЕНИ И
МПГУЋНПСТ ПРИМЕНА У БИПМЕДИЦИНИ“
Кпмисија: др Зпран Петрпвић, наушни саветник ИФ
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др Саща Дујкп, вищи наушни сарадник ИФ
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Ђпрђе Спаспјевић,дпцент ФФ
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
b) АБДУЛА АЛ МАНДУЩА, диплпмиранпг метепрплпга, кпји је предап дпктпрску
дисертацију ппд називпм: „АНАЛИЗА КАРАКТЕРИСТИКА КУМУЛПНИМБУСНИХ ПБЛАКА
И ЕФИКАСНПСТИ СТИМУЛИСАОА ПАДАВИНА ИЗНАД ИСТПШНИХ ПБЛАСТИ УАЕ“
(“Analysis of the cumulonimbus clouds characteristics and efficiency of the precipitation
enhancement over the eastern area od the UAE”)
Кпмисија: др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ
др Дејан Јанц, ванредни прпфеспр ФФ
др Невена Петрпвић, ванредни прпфеспр Ппљппривреднпг факултета
9. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду мастер рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) МАРИЈУ КЕКИЋ, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална
физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „МЕЛЕРПВ КЕРНЕЛ У
НЕКПМУТАТИВНПЈ ТЕПРИЈИ СКАЛАРНПГ ППЉА“
Кпмисија: др Маја Бурић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада
др Впја Радпванпвић, редпвни прпфеспр ФФ
др Марија Димитријевић, дпцент ФФ
b) ЈЕЛЕНУ ПАЈПВИЋ, студента мастер студија физике, смер Тепријска и експериментална

физика, кпја је пријавила мастер рад ппд називпм: „МЕТПД ЕТАЛПНСКИХ ЈЕДНАШИНА У
ПКВИРУ РАСПАДНПГ МПДЕЛА ЈПНИЗАЦИЈЕ АТПМСКЕ ШЕСТИЦЕ ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА
ППВРЩИНПМ ШВРСТПГ ТЕЛА“
Кпмисија: др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада
др Гпран Пппарић, дпцент ФФ
др Сава Галијащ, асистент ФФ
c) РАДПВАНА ДПЈШИЛПВИЋА, студента мастер студија физике, смер Тепријска и

експериментална физика, кпји је пријавип мастер рад ппд називпм: „МПДЕЛ
ДВПСТАОА МУЛТИЕЛЕКТРПНСКЕ ПППУЛАЦИПНЕ ДИНАМИКЕ ВИЩЕСТРУКП
НАЕЛЕКТРИСАНИХ ЈПНА ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА ППВРЩИНПМ ШВРСТПГ ТЕЛА“
Кпмисија: др Натаща Недељкпвић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада
др Срђан Буквић, редпвни прпфеспр ФФ
др Сава Галијащ, асистент ФФ
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d) АНДРИЈУ БУОЦА, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпји

је пријавип диплпмски рад ппд називпм: „МПДЕРНА ТЕПРИЈА ППЛАРИЗАЦИЈЕ
ДИЕЛЕКТРИКА“
Кпмисија: др Татјана Вукпвић, ванредни прпфеспр ФФ , рукпвпдилац рада
др Милан Дамоанпвић, редпвни прпфеспр ФФ
мр Саща Дмитрпвић, асистент ФФ
10. ташка
Усвпјена је пријављена тема за израду диплпмскпг рада, пдређен рукпвпдилац и кпмисија за
пдбрану рада за:
a) СПОУ МАРИНКПВИЋ, апсплвента физике, смер Примеоена и кпмпјутерска физика,
кпја је пријавила диплпмски рад ппд називпм: „СТРУКТУРА И ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ПРПЦЕСПРА“
Кпмисија: др Гпран Пппарић, дпцент ФФ, рукпвпдилац рада
др Зпран Никплић, дпцент ФФ
Мирпслав Ппппвић, асистент ФФ
b) ИВАНУ МАКСИМПВИЋ, апсплвента метепрплпгије, кпја је пријавила диплпмски рад
ппд називпм: „ДППРИНПС ПРИПБАЛНЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ФПРМИРАОУ ПБЛАКА И
ПАДАВИНА“
Кпмисија: др Млађен Ћурић, редпвни прпфеспр ФФ, рукпвпдилац рада
др Дејан Јанц, ванредни прпфеспр ФФ
мр Катaрина Вељпвић, асистент ФФ
c) ЈЕЛЕНУ ПЕЩИЋ, апсплвента физике, смер Тепријска и експериментална физика, кпја је
пријавила диплпмски рад ппд називпм: „ПРИМЕНА GPU ПРПГРАМИРАОА У DFT
ПРПРАШУНИМА“
Кпмисија: др Радпщ Гајић, наушни саветник ИФ, рукпвпдилац рада
др Зпран Никплић, дпцент ФФ
др Едиб Дпбарчић, дпцент ФФ
11. ташка
Пдређена је кпмисија за нпстрификацију диплпме пснпвних студија физике кпју је НЕЧИБ
ГИШЕВИЋ стекап на Универзитету Утрехт у Хпландији.
Кпмисија:
дпц. др Гпран Пппарић
дпц. др Иван Дпјшинпвић
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12. ташка
Пдређени су рецензенти за рукппис „Увпд у акустику“ аутпра дпц. др Бећка Касалице и дпц. др
Гпрана Пппарића.
Рецензенти: прпф. др Иван Белша
дпц. др Зпран Никплић
13. ташка
Ппвпдпм питаоа наставе прпдекан за наставу дпц. др Иван Дпјшинпвић пбавестип је шланпве
Већа да је ппшеп први уписни рпк за упис студената у прву гпдину студија. 20, 21. и 22. јуна је
пријављиваое, пријемни испити се пплажу у ппнедељак 25. јуна физика, а утпрак 26. јуна
математика. Упис примљених кандидата ће бити пд 4. дп 12. јула 2012. гпдине.
Кпмисију за упис и израду задатака сашиоавају Зпран Ппппвић и Гпран Сретенпвић за физику,
а Ружица Ђурић и Иринел Тапалага за математику.
Прпдекан је такпђе пбавестип шланпве већа да пвих дана ппшиое инсталација нпвпг прпграма
за пбраду ппдатака п студентима кпји је купљен пд Електрптехнишкпг факултета, та да се пшекује
да ће пд септембра ппшети да се деле диплпме п заврщеним студијама.
14. ташка
Ппвпдпм питаоа науке, развила се дискусија п нашину финансираоа прпјекта, накпн кпје је
пдлушенп да прпдекан за науку прпф. др Милан Дамоанпвић у сарадони са щефпвима прпјекта
састави прптестни дппис и упути га Министарству прпсвете и науке.
15. ташка
Наставнп-наушнп веће је пдпбрилп плаћена пдсуства:
a) прпф. др Милану Дамоанпвићу и прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 29. јуна дп 4.
јула 2012. гпдине ради ушещћа на кпнференцији Нанптехнплпгија 2012 кпја се пдржава у
Сплуну, Гршка
b) прпф. др Милану Дамоанпвићу и прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 5. дп 8. јула
2012. гпдине ради ушещћа на Псмпј кпнференцији балканске физишке уније кпја се
пдржава у Кпнстанци, Румунија
c) мр Сащи Дмитрпвићу и Зпрану Ппппвићу у перипду пд 6. дп 21. јула 2012. гпдине ради
пдласка у Берлин (Немашка) на службенп путпваое у пквиру ДААД билатералнпг прпјекта
d) дпц. др Братиславу Пбрадпвићу у перипду пд 8. дп 16. јула 2012. гпдине ради ушещћа на
кпнференцији ESCAMPIG 21 кпја се пдржава у Виљи де Кастела у Ппртугалу
e) прпф. др Иванки Милпщевић у перипду пд 28. јула дп 4. августа 2012. гпдине ради ушещћа
на кпнференцији Nanocarbon Photonics and Optoelekctronics кпја се пдржава у Јпенцуу,
Финска
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прпф. др Владимиру Милпсављевићу кап и псталим шланпвима већа кпји ће у перипду пд
26. дп 31. августа 2012. гпдине ушествпвати у раду кпнференције 26. SPIG кпја се пдржава у
Зреоанину
g) прпф. др Маји Бурић пд 2. дп 7. септембра 2012. гпдине ради ушещћа на кпнференцији
Quantum Integrable Systems and Geometry кпја се пдржава у Плхау у Ппртугалу
h) мр Сащи Дмитрпвићу и Зпрану Ппппвићу у перипду пд 2. дп 7. септембра 2012. гпдине
ради ушещћа на кпнференцији 2nd Adriatic School on Nanoscience кпја се пдржава у
Дубрпвнику, Хрватска
i) прпф. др Стевану Стпјадинпвућу у перипду пд 2. дп 8. септембра 2012. гпдине ради ушещћа
на кпнференцији YUCOMAT кпја се пдржава у Црнпј Гпри
j) прпф. др Милпраду Кураици, Гпрану Сретенпвићу и Весни Кпвашевић у перипду пд 9. дп
14. септембра 2012. гпдине ради ушещћа на кпнференцији The 13th International Symposium
on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry” кпја се пдржава у Казимер Дплнију у
Ппљскпј
f)

16. ташка
Наставнп-наушнп веће је усвпјилп извещтај са службенпг путпваоа др Славице Малетић кпја је
у перипду пд 20. дп 28. маја 2012. гпдине ушествпвала у раду семинара Laboratory Course on
Dielectric Spectroscopy кпји је пдржан у Сан Себастијану у Щпанији.
17. ташка
Декан Факултета прпшитап је дппис щефа Прпјекта прпф. др Суншице Елезпвић-Хачић са
пбавещтеоем да ће истраживаш-сарадник мр Игпр Франпвић у периду пд 1. септембра дп 31.
пктпбра бправити на Катедри за физику и астрпнпмију Универзитета у Пптсдаму, Немашка.

Седница је заврщена у 12:00 шаспва.

Бепград, 21.6.2012.

ДЕКАН ФИЗИШКПГ ФАКУЛТЕТА
Прпф. др Љубища Зекпвић, с.р.

