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уторак, 22 октобар 2019 20:47

Удружење "Један од пет милиона" је саопштило да је професор београдског Факултета
организационих наука (ФОН) Мирко Вујошевић на састанку декана, председника
Савета, председнице Етичке комисије, шефова катедри и редовних професора ФОН-а,
студенте из тог удружења назвао терористима.

  

  

У саопштењу Удружења "Један од пет милиона" пише да је Вујошевић на састанку казао:
"Најбоље да се ми у ово не петљамо. Нека све решава Универзитет који сарађује са
терористима који упадају у Ректорат".

  

 "Позивамо професора Вујошевића да нам објасни на који начин су студенти угрозили
глобалну безбедност, пошто је то оно што терористи раде, ако су само штитили образ
Универзитета. Овакво изношење оптужби о студентима који су штитили своју кућу, чији
је део и ФОН, говоре да је у овој држави таблоидизација ушла високо у образовање",
пише у саопштењу Удружења.
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Како наводи Удружење "Један од пет милиона", изјава професора Вујошевића за циљ
има "застрашивање студената да слободно искажу своје мишљење, таргетирање и
цртање мете на чело младима који су имали храбрости да одбране двовековну традицију
атономије своје куће".

  

Profesor sa FON-a studente nazvao TERORISTIMA. Dočim je Predsednik koga taj isti profesor
podržava okružen sve samim uglednim biznismenima palestinskog porekla.

— Bojan Pajtić (@PajticBojan) October 22, 2019    

"Професори ФОН-а уместо да ствари назову правим именом и докторат Синише Малог
прогласе плагијатом својим изјавама све више гурају у блато и ФОН и наш Универзитет",
пише у саопштењу.

  

На данашњем састанку који је сазвао декан Факултета организационих наука (ФОН)
Милија Сукновић&#160; расправљало се о стручном мишљењу комисије овог факултета
да ли је докторат Синише Малог плагијат или не.

  

(Бета)
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https://twitter.com/PajticBojan/status/1186733706121232387?ref_src=twsrc%5Etfw
http://rs.n1info.com/Vesti/a537039/Strucna-komisija-donela-odluku-o-doktoratu-Malog-FON-jos-ne-iznosi-detalje.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a537039/Strucna-komisija-donela-odluku-o-doktoratu-Malog-FON-jos-ne-iznosi-detalje.html

