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Y cx;ratry ca oApeA6aMa flpaBr,uHr.rra o usnolerry rprzcqmHor rrpe4aBarba Ha yHnBep3r4Tery y
flpunnunra ca npI4BpeMeHr.rM ceAr,rrrrreM y KocoBcKoj Murporvtr\il, a rro pac[[casou KosKypcy
@arynreta rexHkItIKI,Ix Hayxa sa us6op je4nor HacraBHr4Ka ca 30o pa.{Hor BpeMeHa 3a yxy Hayr{Hy
o6nacr Ees6eAnocr cao6pahaja, z O4rqrxe 6poj 140513-2 oa25.10.2022. rot. Hacranno-nayunor neha
@ary:neta rexHI4qKI4x HayKa o (fopnarzparry Konrracqe sa orleHy npr{cryrrHor npeAaBarby, ruraHoBr.r

Korrucuje norHoce

3Afrr4c Hr4K o oApx(AHoM frpr4c TyfrHoM IIPEAABAIby

laua 04.1L2022. ro,4r{He y 11,00 qacoBa, y npocropujava @arynrera rexHr.rqrr4x HayKa y
Koconcr<oj Murpornqu, oApxano je uplrcrynHo rrpeAaBalre Ha reMy:

,rJby4cxn Qaxrop y 6er6eguocru cao6pahaja"

flprzcryuuoM npeAaBarby npr4cyctnyj e Korraucuj a y cacraBy :

1. AP Aparan Jonatroezh, peA. rlpo$., @arynrer rexulrqxrrx HayKa, Ynznepsur:u: y Hoeou CaAy,
yxa HayqHa o6nacr : flnanzparr e, peryJrr4 carre h 6es6e.{Hocr c ao6p ahaj a-rpeAceAHHK

2. Ap Crernana Eaqranvh, 4oqenr., @axymer rexHr.rrrKr4x HayKa, Ynurepsu:rer y Hororra CaAy,
yxa HayqHa o6nacr: flnauupame, peryJrr{carb e u 6es6elnocr cao6p ahaja-wtau

3. Ap Munour flraxuh, AoIIeHT, (Daxy.nrer rexHr,rrrKrrx HayKa, Ynraeepszrer y flpururkt:nil ca
rIpI4BpeMeHVM celumreu y Koconcroj MarpoBrrrlu, yxa HayqHa o6nacr: .{pyrvrcr<u u rpa1cnur
cao6pahaj-vnau

flpe4ararry j e upucycrBoBarra u uy6tuxa.

Yctteno LI3JraraBe KalarwhaTa rpaja,ro je 40 Mr4Hyra, HaKoH Kor cy qnaHoBrr Korr,rrzcuje sa
oIIeHy rlpl4cryrrHor [peAaBalba rrocraBrbarrv fiurauba o ra3He.rrkr caoje uummeu,e o npeAaBarby
:r.au4kraar a, cne4ehrzna peAo cneAoM :
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Члан Комисије др Драган Јовановић, редовни проефесор 

 ОЦЕНА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

Врста и квалитет 

презентације 

Веома коректно, јасно и разумљиво, логичан редослед 

слајдова и адекватно излагање. 

ОЦЕНА: 10 

Структура и квалитет 

садржаја предавања 

Предавања садрже теорију и примењена решења у пракси и 

одлична разумљивост. 

ОЦЕНА: 10 

Начин изражавања, реторика 

и вокабулар 

Квалитетно и стручно. 

ОЦЕНА: 10 

Невербална комуникација 
Са великим поуздањем, сигурно и ауторитативно. 

ОЦЕНА: 10 

КОНАЧНА ОЦЕНА ОЦЕНА: 10 

 

 

Члан Комисије др Светлана Бачкалић, доцент 

 ОЦЕНА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

Врста и квалитет 

презентације 

Коректно, разумљиво, прецизно. 

ОЦЕНА: 10 

Структура и квалитет 

садржаја предавања 

Предавање садржи увод, теоријске основе, обраду главне 

теме, анализу и дискусију, закључак. 

ОЦЕНА: 10 

Начин изражавања, реторика 

и вокабулар 

Академско изражавање, прецизно и конкретно. 

ОЦЕНА: 10 

Невербална комуникација 
Примерена и сугестивна. 

ОЦЕНА: 10 

КОНАЧНА ОЦЕНА ОЦЕНА: 10 

 

 

Члан Комисије др Милош Пљакић, доцент 

 ОЦЕНА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА 

Врста и квалитет 

презентације 

Презентација је садржала све неопходне елементе, концизна и 

визуална. 

ОЦЕНА: 10 

Структура и квалитет 

садржаја предавања 

Увод, разрада, дискусија и закључак. 

ОЦЕНА: 10 

Начин изражавања, реторика 

и вокабулар 

Стручно и академско изражавање. 

ОЦЕНА: 10 

Невербална комуникација 
Сугестивна и примерена. 

ОЦЕНА: 10 

КОНАЧНА ОЦЕНА ОЦЕНА: 10 

 

 

 
 



3A K J b y H A K

IJo 3aBpmeTKy npncTynHor npeaaBanja o j i CTpaHe KaH^H^aTa ap npejipara CTaHojeBHha, 

o^p>KaHor aana 04.11.2022. rojiHHe ca noneTKOM y 11,00 nacoBa y npocTopHjaMa OaKyjiTeTa 

TexHHHKHx Hayxa y KocoBCKoj Mh t po b h u h , HjiaHOBH KoMHcnje 3a oueHy npHCTynHor npejiaBaHja 

AOHoce 3aKJbynaK jja je KaHjjH/jaT ja,p Flpejipar CTaHojeBHh - ycneuiHo oj»p>Kao npHCTynHO 

npejjaBaH>e Ha TeMy: ,,JbyacKH (jiaKTop y 6e36ejiH0CTH cao6pahaja” .

npnnpeMa npejjaBaH>a, H>eroBa CTpyKTypa h  KBajiHTeT ca^p>Kaja, Kao h  jjHjiaKTHHKO- 
MeTojjHHKH acneKT H3BoljeH>a oueH>eHH cy ca npocenHOM oueHOM 10 (jieceT).

y  KocoBCKoj Mh t po b h u h  HJIAHOBH KOMHCHJE
04.11.2022. t o j i.

OTH Ho b h  Caa

jip Mh j io h i njbaKHh, JJOUeHT 

OTH KocoBCKa MnTpoBHua


