ПРАВИЛНИК
О ГОДИШЊИМ НАГРАДАМА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО УДРУЖЕЊА
УНИВЕРЗИТЕТСКИХ НАСТАВНИКА И НАУЧНИКА ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују критеријуми, поступак и начин додељивања Годишњих награда за
животно дело Удружења универзитетских наставника и научника Војводине у Новoм Саду (у даљем
тексту: УУННВ).
Члан 2.
Годишњу награду за животно дело УУННВ чине: златна плакета
медаља и одређени новчани износ.

(у писаној форми); рељефна

Члан 3.
Награда за животно дело УУННВ се додељује сваке године за изузетне резултате постигнуте у
образовно-педагошком, научном и уметничком раду, као и повећању иновативности.
Члан 4.
Ближи критеријуми за додељивање Годишње награде за животно дело УУННВ су:
1. Резултати образовно-педагошког рада:
- Рaд на усавршавању наставног процеса, осавремењивању наставних планова и
програма;
- Рад на увођењу нових метода у наставу, увођење нових смерова и предмета у редовну
и последипломску наставу (специјалистичке, мастер и докторске студије) у циљу
усклађивања са иновацијама знања и наставним процесима у свету;
- Рад на осавремењивању материјалне базе за обављање наставе;
- Стручна помоћ при едуковању наставног кадра;
- Настава на другим факултетима у земљи и иностранству;
- Остварења на пољу уџбеничке литературе: уџбеници, скрипте, практикуми, збирке
задатака, текстови, атласи итд., за све нивое студија.
2. Резултати научно-истраживачког рада:
- Број и квалитет научно-истраживачких радова;
- Руковођење научно-истраживачким пројектима;
- Индекс компетенције;
- Цитираност у зeмљи и иностранству.
3. Резултати у иновативности
- Техничка и развојна решења;
- Патенти;
- Ауторске изложбе;
- Тестови.
4. Медаље, плакете и друга признања за педагошки и научни рад.
Ставка 2 и 3 су у складу са Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата истраживача, „Сл. Гласник РС“, 24/2016 и 21/2017.
Члан 5.
Годишња награда за животно дело УУННВ у Новом Саду се додељује појединцима за постигнуте
личне резултате, а може се доделити једном кандидату само једанпут.
Награда се додељује кандидатима који су старији од 60 година, односно који су при крају свог
активног наставно-педагошког и научно-истраживачког рада или су у пензији.
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Члан 6.
Сваке године се додељује по 5 (пет) годишњих награда за животно дело и то на основу научних
дестинација по Пољима које је утврдио Национални савет (Закон о високом образовању, члан 27.):
 Природно-математичке науке (једна награда)
 Техничкe наукe (једна награда)
 Биотехнолошке науке (једна награда)
 Медицинске науке и спорт (једна награда)
 Друштвено-хуманистичке науке и уметност (једна награда)
Члан 7.
Конкурс за годишњу награду за животно дело УУННВ се објављује у првим месецима текуће
године, а остаје отворен 45 дана.
Конкурс се доставља организационим јединицама: факултетима, самосталним научноистраживачким институтима и другим научним јединицама чланицама УУННВ.
Члан 8.
Пријаву на Конкурс за годишњу награду за животно дело могу поднети следеће институције:
- Наставно-научна већа факултета
- Научна већа самосталних научно-истраживачких института
- Управни одбор УУННВ у Новом Саду
Члан 9.
Предлог кандидата од стране предлагача мора да садржи образложење за које научно поље се
кандидат предлаже, с тим да је такав предлог утемељен на основу научних дестинација по Пољима
које је утврдио Нaционални савет (Закон о високом образовању, члан 27.).
Институције које предлажу кандидате могу да предложе само по једног кандидата из одговарајућег
научног Поља.
Члан 10.
Предлог за додељивање Годишње награде за животно дело се предаје у писаном облику, а мора да
садржи:
- Биографију кандидата
- Списак остварених резултата по критеријумима из члана 4
- Образложење предлога
- Остале податке и чињенице релевантне за доношење коначне одлуке
Уз предлог се прилажу и примерци остварених резултата рада наведени у предлогу.
Члан 11.
Сви приспели предлози за додељивање Годишње награде за животно дело су доступни јавности и
могу се прегледати у просторијама УУННВ у Новом Саду, у трајању од месец дана по завршетку
рока за подношење пријава.
Евентуалне примедбе се достављају УУННВ, односно Комисијама (по научним пољима).
Члан 12.
За свако од 5 (пет) научних Поља (из члана 6) постоје Комисије од 7 чланова које именује УО
УУННВ. Председника комисије именују чланови на свом првом састанку.
Члан 13.
Изборни поступак се мора окончати најкасније 3 (три) месеца након завршетка конкурса, а одлука
УО УУННВ је коначна.
Уколико комисија не формулише свој предлог и одлуку у року одређеном у ставу 1 овог члана, УО
УУННВ самостално доноси одлуку.
Члан 14.
Годишња награда за животно дело се додељује на Свечаној академији сваке године, по могућности
на дан оснивања УУННВ.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу са даном доношења 16.03.2009. године.
Управни одбор
Удружења УУННВ у Новом Саду
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