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ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА СТУДИЈСКЕ
ПРОГРАМЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Број: 01-170/2
Датум: 20.7.2009. године
На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 1., 7. и 11. Закона о високом образовању
(„Службени Гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08) и члана 73. тачка 15.
Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду 3.10.2006.,
23.02.2007., 29.02.2008., и 13.05.2008. године) Сенат Универзитета у Новом Саду на седници
одржаној 2. јула 2009. године, доноси

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА
СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником ближе се утврђују јединствени минимални услови за стицање
звања наставника Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) за извођење
наставе на студијским програмима струковних студија.
Наставници изабрани у звање у складу са овим Правилником могу изводити наставу
само на струковним студијама.
Послове сарадника на струковним студијама могу изводити сарадници изабрани у
звање у складу са законом и општим актом факултета у саставу Универзитета (у даљем текту:
Факултет).
Члан 2
Звања наставника на струковним студијама су предавач и професор струковних
студија.
Поред наставника из става 1. овог члана, наставу на струковним студијама могу
изводити и наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора који су изабрани у
складу са посебним општим актом Универзитета.
Члан 3
Лице изабрано у звање предавача стиче звање на период у трајању од 5 година, а након
истека тог периода може бити изабрано у исто то звање или у звање професора струковних
студија.
Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни
однос на неодређено време.
Члан 4
Сенат Универзиета врши избор у звање наставника струковних студија на предлог
изборног већа или другог надлежног стручног органа факултета који изводи студијски програм
струковних студија (у даљем тексту: изборно веће) уз претходно мишљење надлежног
стручног већа као помоћног органа Сената Универзитета (у даљем тексту: Стручно веће).
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Члан 5
У звање наставника струковних студија може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању и овим Правилником, као и општим актом
факултета, уколико је факултет донео такав акт у складу са овим Правилником.
Члан 6
Испуњеност услова за избор у звање наставника струковних студија оцењује се на
основу резултата:
1. научноистраживачког односно уметничког и стручног рада
2. педагошког рада
3. рада у обезбеђивању научно наставног односно уметничко наставног подмлаткаменторства, односно руковођења израдом завршних радова студената и
4. ангажовања у развоју наставе и развоју других делатности факултета и Универзитета
- доприноса академској и широј заједници.
Извештај о кандидатима за избор наставника струковних студија заснива се на
мерљивим резултатима целокупног рада кандидата за избор у звање.
Извештај о кандидатима за избор у звање наставника садржи наводе за оцену свих
резултата рада и пише се у форми обрасца за избор наставника на академским студијама.
Приликом оцене резултата рада кандидата за избор у звање наставника струковних
студија узима се у обзир Препорука о ближим условима за избор у звање наставника коју је
донео Национални Савет за високо образовање 4. маја 2007. године и критеријуми утврђени
овим Правнилником.
Приликом оцене способности за наставни рад и оцене резултата рада кандидата у
настави узима се у обзир и мишљење студената формирано на основу анкете, у складу са
посебним општим актом Сената Универзитета.
За кандидате који немају педагошко искуство, способност за наставни рад оцењује се
на основу приступног предавања које организује декан у складу са општим актом факултета.
БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Члан 7
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра наука
или стручни назив специјалисте из области за коју се бира и показује способност за наставни
рад.
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив
доктора наука односно доктора уметности из области за коју се бира.
У звање предавача и професора струковних студија из поље уметности може бити
изабрано лице које име високо образовање првог степена и призната уметничка дела.
За избор у звање професора струковних студија лице треба да има објављене научне и
стручне радове и то најмање остварених 6 бодова, од тога најмање 4 основна бода (М10, М20,
М30, М40, М70), према квантификацији и класификацији врсте научних резултата у складу са
Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата који је донео Национални Савет за научни и технолошки
развој („Сл. Гласник РС“ број 38/08).
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ПОСТУПАК ИЗБОРА У ЗВАЊЕ
И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Члан 8
Декан факултета расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа
наставника за уже научне односно уметничке области утврђене статутом односно општим
актом факултета, на предлог надлежног стручног органа факултета.
Конкурс за избор у звање и на радно место наставника објављује декан најкасније 3
месеца пре истека времена на које је наставник изабран.
Извештај комисије о пријављеним кандидатима излаже се на увид јавности у трајању
од 15 дана у Билтену Универзитета.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9
На питања која нису уређена овим Правилником сходно се примењују одредбе
Правилника о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
(Сенат Универзитета 28. маја 2009. године-пречишћен текст) и Правилника о начину стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду (Наставно-научно
веће Универзитета у Новом Саду, 23. јануар 2006. године).
Члан 10
Наставници струковних студија који су изабрани у звање у складу са условима и
поступком које је утврдио факултет пре ступања на снагу овог Правилника, сматра се да
испуњавају услове за избор у то звање до истека периода на који су изабрани.
Члан 11
Овај Правнилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања. Објављивање ће се
извршити достављањем Правилника факултетима и интернет страници Универзитета.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Радмила Маринковић-Недучин
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