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УПРАВНИ ОДБОР УЦГ ПРИХВАТИО ПРЕдЛОГ СЕНАТА И 

ПРЕдЛОЖИО ВЛАДИ УЛИС з.ш БРУЦОША 

Николић поново 
изабран за ректора 
• Број за упис студената, по предлозима вијећа 
19 факултета, и за основне и за мастер студије, 
креће се у оквиру прошпогодишњег и у складу 
је с рјешењем Министарства просвјете којим је 
одрећен максималан број студената за упис 

Управни одбор Уннвер
зитета Црне Горе јуче је, тај

ним гласаљем. једногласно 
реизабрао ректора Универ

зитета Црне Горе дuovra 
ВкxOJDfha, за мандатни пе

риод од 2020. до 2023. !"Одине. 
На предлог Сената УЦг. Уп· 
раани одбор јеусвојио одлу. 

ку којом се за упис студена

та иа прву годину основних 

студија предвиђа 3.501 мјес
то и за упис на двогодишље 

мастерстудије 1_995 мјеста, за 
студи)с:ку 202012021. !"Оди"у_ 

из Ректората наводе да је 

јуче насједницн, ректор Нн
коли!\. представно резултате 
рада у досадашњем макдату 

н аој Програм развоја Унн

верзитета Црие Горе за на

редни период, који је прет

ходно једногласно подржао 
Сенат Универзитета. 

Ректор Николиh је, према 

извјештају Изборне комисије 

за CnP080ђеље избора ректо
ра Уннверзитета Црне Горе. за 
мандатии период 2020-2023. 
!"Одине, био једини кандидат 

по расписаном конкурсу. КО
мисија је констатоаала да са 

благовременом и пoтnyном 
пријавом ректор Николиh 

има право на реизборускла· 

ДYC'lJlaHOM 52, став 2, Стату
та Универзитета Црне Горе. 

Уз позитивио миwљeње Се

ната о програму кандидата, 

комисија }е претходно доста

вила.сву документацнју Уп
равном одбору, који је јуче 
донио коначну одлуку о ре

избору НиJ(()Jl"Н!\a, тајним гла

саљем. 

Предсједник Уа Душко 
Бјеmщa казао је да ће конач
нуодлукуобројустудената, 
у поступку даваља сагласнос

ти за расписиваље конкурса 

заynиснаосиовнестуднје./IP" 
нијети Влада Црне Горе. 

Према љеговим рнјечи

ма. број за упис, по предло

зима вијеhа 19 факултета. и 
за ОСН08не и за мастер сту

дије, Kpehe се у оквиру про-

wлогодишњег и у складу је 
с рјешењем Миниcraрства 

просвјете којим је одређен 

маКСЈ(малан број студената 

заynнс. 

- Предлог броја студена
та за упис на основне сту

дије у 2020121. ГОДИНИ на 19 
факултета је следећн: Архн

текroнски факултет 60. Би
отехнички 155. Економски 
390, Електротехнички ззо. 
Факултет драмских умјет
ности 35. Факултет ЛИКОВ

них ywјетности 40. Факул
тет политичких наука 140. 
Факултет за спорт н физич
ко васпитање 120, Факултет 
за туризам и хотеnијерство 
180, ФИJIОnОШКИ факултет 
355, Филозофски факултет 
ЗОS. Грађевински факултет 
110. Маwннски факултет 200, 
Медицински 200, Металурш
ко-технолоwки IIS, Музичка 
академија 36, Поморски фа
култет Котор 260, Правни фа
култет 240 н Пркродно-мате
маТИЧЈ(Н факултет 230. 

Када је ријеч о ПpeдJIО'" 

гу броја студената за мас
тер студије, У 2020121. го
дини, на факултетима који 

имају мастер студије је сле

деhи: Биотехнички 85, Еко· 
номски 110, Електротехнич· 
ки 300, Факултет драмских 
умјетности з2. Факултет 1Iи
кosни:хумјетности ZJ. Факул
тет политичких наука 140, 
Факултет за спорт и физич· 

ко васпитање 30, Факултет 
за туризам и хотелијерство 

150, Филолоwки факултет 
300, Филозофски факултет 
165, Грађевински факултет 
120, Маwински факултет 
160, Метапурwко-технолош
км 90, МузичкаакадеNија 36. 
Поморски факуJtТeТ Кarop90. 
Правни факултет 80 и При· 
ро,цио-маnматички факул· 

тет 80 - наводе у саопштењу. 

УО је донио o.цnYKy о по
кретању избора за декана 
Архиnктоиског факултета 

уПQдгорици. Д.Б. 

ЧЕТВРТАК, •. ЈУК 2n2n. ~ 

ПРОФЕСОРИ ТВРДЕ ДА КОМИСИЈА ФИЛОЗОФСКОГ НИЈЕ ИСПОШТОВАЛА КРИТЕРИЈУМЕ 

Етички одбор да провјери 
звање ПОСJlаника ДПС~а 

• ТОКОМ свог академског школовања на магистарским и докторским студијама, Паповић није 
имао ниједан предмет који се тиче тражених предмета на конкурсу - Општу историју старог 
вијека и Историју Црне Горе у средњем вијеку, истичу професори 

Професори са Филозофс

ког факултета поднијеnи су 
пријаву Етичком одбору Уни
верзитета Црне Горе од којег 
траже да утврди да ли је ре
цензектска коwисија те ус

танове wимо закона и кри

теријума дала позитивно 
мишљење за избор у звање 
доцента пocnзникаДемократ
ске партнјесоцнјалмстэ (дпс) 

ДparyтwвaIlaпo.мћа. Група 
професоразахтијевадасеyr

врди на основу којих је кри· 
теријума и услова Паповиh 
добио позитивно мишљење 
од чланоаа комисије Веиа,ца 
ПероmeurhaиCamеКиеже

иrha, када се, иако није изу
чавао област историје старог 
и средњег внјека током магис

преких идокторских cryдија. 
бира У зваље за област Нацмо
налка историја и Onшта исто

рија (rrpe,цw:ети: Историја Црне 

Горе у средљем вијеку један 

идва, Општа историја старог 
вијека један н.цва) ПО КОНКУР
су од 23.децембра 2019. !"оди
не.Сенатданастре6ададонесе 

одлукуо нэборуу звање Папо
виhа, пошто је Научнн одбор 

дао сагласност. 

- Паповнhје wагистрирао 
на теми ~Противници власти 
уЦрној Гори 1945-1948",адок

торирао на теми ~Ин-reлек

туалци и вnacт у Црној Гори 
1945-1990", из области Исто
рије Југославије у 20. вије
ку, а предлог је да се бира за 
ДИСЦИПJIинестарог и средњег 

вијека. Током свог академског 
шкмо~њанам~~нм 

и докторским студијама, Па

повнhкнјеимаониједанnpeд

мет који се тиче тражених 
предмета на КОНКУРСУ: Onwтy 

историју старог вијека и Ис
торију Црне Горе у средљем 

8ијеку. То је као дадокторска 

дисертација из медицине (об

ласт дерматологија) обоryt\aвa 
какдндату да буде изабран за 

свакн предмет из медицине. 

Конкурс је направио про-
ФОСОРЖюохо __ 
(wефСту,цијског програма за 

историју) дасе ненаучно иза

бере народни посланик. Др 
Паповиh је једини доктор ис

торије који је компетентан да 

себираза сваку област и пред

мет. Рецензентtк.а комисија, 

у саставу проф. др 'I}opl)e Бо
роаа:в: 09. вијек, ужа научна 

област). проф_ др cattta Кse
_e.кh (19. вијек) и проф. др 
Ненад IIepom9Jlh (20. вмјек1 
иако се ниједан од наведених 

не бави се историјом старог и 
средљег вијека. написала је 

позитиван извјештај (Бнnтeн 

УЦГ 495,16.април 2020. гор;и. 
не) да се кандндат и3Э.бере за 

поменутеnpeдмете. Извјештај 
комисије јеобјављен на сајту 

УЦГ_ СЈи радови кандидата су 

из 20. вијека. Паповиh има 
само један рад .Унутрашњи 
сукоби у Барској надбиску

пији 1%5-1970", објављен у 

Ненаучни избор, регионални снандал 
профкорм МCПNY да су на свим мponcx .... 
~M~~Mмcтopм;o, 
mpor М ~ lМjeiCa cv бut! на nIМ ycт;va.aмa 
М~CIJiYЧНV~. 

- t\I на je,IJtOj од OТtДPМ crapor м ~ * 
u у JeМWМa МIW!Г P8"МOМI М &pon! мf: nP!ДIje 
tиa) j((I <2"~ Ја nj IftIIOтtМl'j"lМf: 
_._~-_.""'" 
НOIIКOН wro је Ca,ДaII8tOМ деци s..-. фopмynмcao 

nomyиo nOJlВUiII4 1'IpeAIIOГ ..... је Д08ID ... 
Фwmoфaaм фaкynma У Dn'fIi'AjY нес.PJЧtIК1М м 
..............,-Фovmoфaш.-....,.....~ 

18.5. 2ОZOлодnptmDDМ ~ ee.ry,ql.<2 
~ y:J8atW: ДOЦ!НR nocnatИ( Пano8i#t. уда 
се 8PIIМ ~ lIOIIIf11NCМ lIf*ПКU НOII 'ItIatММI@ 

UНIТJ. да <2:J1811U81106op. о... ~ .... МЈ6ОР 
~6мp8WIМIIИIМI'fНI~К8ОД! _. 

-. 

ПOCJl~ дпс·. Пanо.Nh 

словеначком часопису Acta 
Histriae 2016. на СЦИ листи. 
Спорна јечињеница што је рад 
из .цруге половине двадесетог 

вијека,аиеизoбnастистарог н 
cpe.,цњer вијека за коју се бира. 
Кан,цидат мора да има рад из 

области у коју се бира - наво
де професори_ 

Члан КомисијеСаша Кне
жевиh казаојеза..дан" да није 
информисандајеnpcmrвњега 

ПОДнесена прија8а због датог 

мишљељазаиэборПanовиha 
у э~ње доцента. 

- Ја сам само члан коми· 
сије н не знам да ли је Сенат 

изабрао у з~ње колегу Па

повиhа. а свему hy говорити 
када за то буд~ пркnика, не

мам други коментар - каже 
Кнежевиh. Из Ректората јуче 
нијесу од!"Оворили на наша 
питаља, док одговоре нијес· 
модобкли нн одПanoвића. I1e
JXlшевиh се није }uљaO на те

лефонске позиве. 
Д,В. 

ГИМНАЗИЈА .СПОБОдАН ШНЕРОВМЋ· ОМОГУЋИЛА БУДУЋИМ УЧЕНИЦИМА 

Представљају специјалистичка одјељења 
• Разноврсни програм конципирапи су ученици м професори свих специјапистичиих одјељења: двојезич
ног, математичког, филолошког м спортског, заједно са својим професорима, наводе мз гимназије 

ад4.Д09. јуна2020. уГим

назији"СпободанШкеровмh~ 
одржаhесе традиционална 
манифестација Дани спе

цијanистичкнх одјељења. из 

гимнаэије наводе да he се за 
раЗ1lику од претходних го

дина. овоroдиwња манифе

стација реaJUfЗOвзти вирту· 
елно, ускладустренутном 

ситуацијом и обуставом на

ставе у реалним условима. 

Разноврснн програм кон

ципирали суученнци и про

фесори свих специјалистич· 
кнх одјељења: двојеэичног. 
математичког, филолоw

ког и спортског, заједно са 
својим професорима. 

- Данеспецкјa.nистичких 
oдieљeњa отвориhе учени
ци двојеэичних одјељења 

првог раэреда (И·Еl и И-Е2) 

јавним часом .From Slaveгy 
to Freedom~ - у четвртак, 4. 
јуна. 2020. У lLООсати. да бис
те приcrynиnи том часу, нео-

-
ПХОДНО једасе пријавите на 

следеhи мејл: pedagog@gim
pg.edu.me, након чега heтe 
добнти линк за приступ. 

Ученици првог разреда 

двојеэичног одјељења (И-ЕО 
представиhе се још једном 
интересантном активно

why - 8идео-обрадом се
линџеровог романа ..ловац 

уражиW• Осталим садржаји
мауоквирупрограмаДана 
специјa.nистичкиходјељења 

2020. године моhи Ьете да 
приступите путем линко

ва по распореду - наводе у 

саопшnњу. 

Упис средњошколаца ро· 
чеhе 29. мајаелектронским 
путем. а према подацима 

Миннстарства просвјете 
биhеоглашенооко8000мјес
та за ковеученикесредњих 

школа. Према ЊИХ08ИМ по

дацима, само у Подгорици 

биЬе уписано 2.400 ученика. 
д.в. 


