ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ
Број: 236/15
Датум: 30. 03. 2015. године

На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС", бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и члана 109.
Статута Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, Правилника о ближим
условима за избор у звање од стране Националног савета за високо образовање, а у складу са
чланом 119. Статута Универзитета Унион.
Наставно-научно веће Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, на
седници одржаној 30. 03. 2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
НАСТАВНИКА
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања радног
односа наставника Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић (у даљем тексту:
Факултет).
Звања наставника Факултета јесу: доцент, ванредни професор и редовни професор.
Наставу на Факултету могу изводити и: наставници страних језика, наставници
вештина, као и сараднике ван радног односа (сарадник практичар, клинички асистент и
слично, а у складу са чл. 72 б Закона о високом образовању), према врсти студија за коју је
Факултет акредитован.
Члан 2.
Факултет врши избор у звања доцента, ванредног професора и редовног професора, у
складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон), Правилником о ближим
условима за избор у звање од стране Националног савета за високо образовање (у даљем
тексту: Правилник), Статутом Факултета (у даљем тексту: Статут), Статутом Универзитета,
овим Правилником као и другим општим актима Факултета.
Факултет врши избор и у друга звања наставника из чл. 1. ст. 3 овог Правилника, у
складу са Законом, Статутом, општим актима Факултета и овим Правилником.

II - ОРГАНИ У ПОСТУПКУ
Члан 3.
Поступак стицања звања наставника и заснивања радног односа обавља се на
Факултету, односно Универзитету.

Органи у поступку на Факултету јесу: Декан, Наставно-научно веће (у даљем тексту:
Веће), Катедра и Комисија за избор у звање наставника (у даљем тексту: Комисија).
Орган у поступку за избор у звање наставника Универзитета јесте Сенат Универзитета.
Члан 4.
Декан, као орган пословођења Факултета, стара се о исправности и законитости
поступка стицања звања наставника који се одвија на Факултету.
Декан доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника. Оснивач и
Декан закључују уговор о раду са изабраним кандидатом.
Члан 5.
Катедра предлаже покретање поступка за избор у звање наставника.
Члан 6.
Наставно-научно веће Факултета именује комисију за избор у звање наставника.
Комисију образује Веће најкасније 15 дана од дана објављивања конкурса.
Комисија врши процену компетентности кандидата и пише реферат за избор у звање
наставника.
Комисија се састоји од најмање три наставника, односно истраживача са научним
звањем из уже научне области за коју се наставник бира, од којих најмање један није у радном
односу на Факултету.
Наставник у пензији може бити члан Комисије и тада има статус члана који није у
радном односу на Факултету.
У саставу Комисије барем два члана морају бити у вишем звању од звања у које се
наставник бира док трећи члан може бити у истом звању.
За избор у звање редовног професора сви чланови Комисије морају имати звање
редовног професора.
Члан комисије за припремање предлога за избор наставника универзитета може бити и
лице у звању професора емеритуса.
Члан 7.
Веће Факултета разматра и усваја реферат о избору у звање наставника.
Факултет на основу усвојеног реферата доставља предлог о избору у звање Сенату
Универзитета.
Ако су испуњени сви услови, Сенат врши избор у звање наставника.

III - ПОСЕБАН УСЛОВ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 8.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи не може стећи звање наставника.
Факултет прибавља потврду о околностима из става 1. овог члана пре утврђивања
предлога за избор.
Потврда из става 2. овог члана доставља се Факултету у затвореној коверти са
одговарајућом назнаком.

IV - ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 9.
Поступак за стицање звања наставника и заснивања радног односа наставника на
Факултету, покреће Факултет, на начин, по поступку и под условима утврђеним Статутом,
овим Правилником и другим општим актима Факултета и Универзитета.
Члан 10.
Факултет расписује конкурс за избор у звање наставника и заснивање радног односа
полазећи од потреба да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан
начин.
Наставник се бира за ужу научну област, која је утврђена Статутом факултета у складу
са списком ужих научних области из члана 108. Статута.
Наставник, може засновати радни однос са пуним радним временом или у одређеном
проценту.
Члан 11.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.
Конкурс садржи: назнаку наставничког звања за које се расписује; опште и посебне
услове које кандидат треба да испуни; ужу научну област за коју се бира; назнаку да ли се
радни однос заснива са пуним или непуним радним временом; рок за пријављивање и
документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава услове.

V - УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 12.
Иницијативу за избор кандидата даје Катедра.
Предлог кандидата за избор у звање наставника утврђује Веће на основу реферата
Комисије.
Члан 13.
Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року од 60 дана, од дана
истека рока за пријављивање кандидата.
Рад у Комисији представља обавезу наставника који је запослен на Факултету, а
неприхватање и невршење ове обавезе представља основ за позивање наставника на
дисциплинску одговорност.
Уколико Комисија не припреми извештај у року из става 1 овог члана, Веће може
образовати нову комисију.
Реферат из става 1 овог члана садржи: биографске податке; преглед и мишљење о
досадашњем научном и стручном раду сваког пријављеног кандидата; мишљење о
испуњености других услова за рад утврђених законом, Статутом и општим актом Факултета и
Универзитета, као и предлог за доношење одговарајуће одлуке по расписаном конкурсу.
Образац за писање реферата је саставни део овог Правилника.
Извештај из става 1 овог члана Комисија ставља на увид јавности 15 дана.
Декан обавештава Веће о окончању поступка рада Комисије.
Члан 14.
По истеку рока од 15 дана, у коме је извештај био на увиду јавности, Веће разматра
реферат и доноси одговарајућу одлуку.

Предложени кандидат који није изабран у одговарајуће звање наставника има право
приговора Већу у року од 15 дана, од дана доношења одлуке од стране Већа.
Одлука Већа о избору у звање је коначна.
Члан 15.
Ако Комисија не предложи ни једног од пријављених кандидата и Веће усвоји такав
реферат, или ако Веће донесе одлуку којом не усваја реферат ни једног кандидата за избор,
Факултет расписује нови конкурс.
Члан 16.
Веће Факултета доноси одлуку о усвајању реферата о избору у звање наставника на
начин и по поступку прописаном Статутом, односно другим општим актом Факултета.
На основу усвојеног реферата Факултет даје предлог Сенату Универзитета за избор у
звање наставника.
VI – БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 17.
Члановима 17-32. овог Правилника ближе се одређују критеријуми и мерила за избор
наставника на Факултету, у складу са Законом, Правилником, Статутом Факултета, Статутом
Универзитета, као и стандардима који су утврђени у одговарајућим општим актима
реномираних високошколских установа у Републици Србији.
Члан 18.
Наставници Факултета у звању доцента, ванредног професора и редовног професора
бирају се у складу са одредбама члана 64. Закона о високом образовању и члана 109. Статута
Факултета и члана 112. Статута Универзитета.
На предлог Факултета, Универзитет може доделити звање професора емеритуса
редовном професору, у пензији, који се посебно истакао својим научним, односно уметничким
радом, стекао међународну репутацију и постигао резултате у обезбеђивању наставно-научног,
односно наставно-уметничког подмлатка у области за коју је изабран. Права и обавезе
Универзитета и професора емеритуса, односно факултета и професора емеритуса, уређују се
уговором о ангажовању за извођење наставе. Поступак избора у звање професора емеритуса
спроводи се у складу са Законом о високом образовању и у складу са Статутом Универзитета.
Избор наставника страног језика и наставника вештина врши се непосредно на основу
члана 68. Закона о високом образовању и члана 109. Статута Факултета и члана 112. Статута
Универзитета.
За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван високошколске
установе, високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног односа
(сарадник практичар, клинички асистент и сл.) лице запослено у установи где се део практичне
наставе реализује (а у складу са чл. 72 б Закона о високом образовању)
Члан 18 а
Услови за избор у звање доцента
Услови за избор кандидата су:
1) резултати научне продукције одређени на основу критеријума за друштвенохуманистичке науке из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата истраживача. Преузет је и модификован

члан 30. из претходно поменутог Правилника, а којим се регулише еквиваленција
звања;
Минимални квантитативни захтеви за стицање појединачних наставно-научних
звања
Диференцијални услов – од
... потребно је да кандидат има
првог избора у претходно звање најмање XX поена, који треба да
до избора у звање...
припадају следећим категоријама:
Укупно
Доцент (Научни сарадник)
16
М10+М20+М31+М32+М33+М41+
10 + 6
М42+М43+М44+М45+М51+М52≥ (6 поена се односи на
докторску дисертацију)
Ванредни професор (Виши
научни сарадник)

Редовни професор (Научни
саветник)

Укупно

48

М10+М20+М31+М32+М33+М41+
М42+М43+М44+М45+М51+М52≥

32

Укупно

80

М10+М20+М31+М32+М33+М41+
М42+М43+М44+М45+М51+М52+
М53+М54+М55≥

32

Напомена: квантитативни показатељ (укупан број поена научне продукције) преузима се из
картона научног радника Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
2) уколико је кандидат претходно био запослен на Факултету и изводио је наставу,
потребна је позитивна оцена његовог наставног рада (у евалуацији студената најнижа
просечна оцена 3 на скали од 1 до 5) и позитивна оцена о раду дата од стране
руководиоца катедре;
3) најмање 1 (једно) излагање на међународном научном скупу.
Члан 18 б
Услови за избор у звање ванредног професора
Услови за избор кандидата су:
1) резултати научне продукције одређени на основу критеријума за друштвенохуманистичке науке из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата истраживача. Преузет је и модификован
члан 30. из претходно поменутог Правилника, а којим се регулише еквиваленција звања
(табела из члана 18 а, став 1.);
2) позитивна оцена његовог наставног рада (у евалуацији студената најнижа просечна
оцена 3 на скали од 1 до 5) и позитивна оцена педагошког рада дата од стране
руководиоца катедре и посебне комисије;
3) руковођење бар 2 (два) мастер рада, односно 4 (четири) дипломска рада (само уколико
на Факултету нису акредитоване мастер академске студије);
4) учешће у научном пројекту;

5) број радова у којима је аутор цитиран, односно број цитата аутора, требало би да
износи најмање 5 (пет) (scholar google);
6) монографија или коауторска монографија у периоду избора у звање доцента;
7) најмање 3 (три) излагања на међународним научним скуповима.
Члан 18 в
Услови за избор у звање редовног професора
Услови за избор кандидата су:
1) резултати научне продукције одређени на основу критеријума за друштвенохуманистичке науке из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата истраживача. Преузет је и модификован
члан 30. из претходно поменутог Правилника, а којим се регулише еквиваленција звања
(табела из члана 18 а, став 1.);
2) позитивна оцена његовог наставног рада (у евалуацији студената најнижа просечна
оцена 3 на скали од 1 до 5) и позитивна оцена педагошког рада дата од стране
руководиоца катедре и посебне комисије;
3) руковођење бар 3 (три) мастер рада, односно 12 (дванаест) дипломских радова (само
уколико на Факултету нису акредитоване мастер академске студије);
4) учешће у комисији за одбрану докторске тезе;
5) учешће у најмање 2 (два) научна пројекта или руковођење 1 (једним) научним
пројектом;
6) број радова у којима је аутор цитиран, односно број цитата аутора, требало би да
износи најмање 10 (десет) (scholar google);
7) најмање 2 (две) самосталне монографије објављене у периоду избора у звање ванредног
професора.
8) најмање 5 (пет) излагања на међународним научним скуповима.
Члан 19.
Под научном монографијом, која је посебан услов за избор у звање ванредног и
редовног професора, подразумева се књига која представља самостално научно дело које
обрађује одређену тему; рецензирано од најмање три научника из одговарајуће области; које
испуњава утврђене библиографске услове (ISBN и др.) и има најмање 216.000 словних
знакова, што приближно одговара обиму од 120 штампаних страница текста (1800 словних
места по страници); сажетак на српском и енглеском језику.
У обим монографије треба да се урачунају дијаграми, графикони, табеле, цртежи и
формуле као једна трећина страница односно 600 словних знакова.
У изузетним случајевима, уколико монографија има мање словних знакова или
страница утврђених ставом 1. овог члана, Комисија је дужна да достави образложење.
Коауторска монографија може се вредновати као монографија при избору у звање ако је
јасно означен део који је написао кандидат који конкурише за избор и уколико обим тога дела
одговара обиму из става 1. овога члана.
За избор у звање редовног професора неопходна је самостална монографија.
За избор у звање ванредног професора прихвата се и коауторска монографија ако је у
њој прецизно дефинисан ауторски део који одговара обиму монографије из став 1. овог
члана.
Под уџбеником, у смислу ових правила, подразумева се самостални високошколски
уџбеник, рецензиран од два редовна или ванредна професора или два научна саветника или
виша научна сарадника из одговарајуће научне области и одобрен за употребу од Већа.

Правила о обиму, коауторству и вредновању уџбеника, којим се испуњава посебан
услов за избор у звање, иста су као за монографију и утврђена су ставом 1., 2. и 3. овог члана.

Члан 20.
Статус монографије, у смислу члана 19. овог Правилника, нема: (а) објављена
докторска дисертација или магистарска теза; (б) ново издање књиге која је узета у обзир
приликом ранијих избора у звање; (в) публикација сачињена у целини од радова који су узети
у обзир приликом ранијих избора, као и публикација сачињена од радова који су раније
објављени и нових радова, уколико садржи мање од 120 страна новог текста.
Радови објављени у зборнику радова са научног скупа не могу се сматрати поглављем у
монографији.
Члан 21.
Превод текстова са страних језика може се вредновати као монографија уколико је
праћен студијом и стручним коментаром који својим обимом испуњавају најмање половину
услова утврђеног чланом 19. овог Правилника.
Под преводима изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, предвиђеним за
избор у звање доцента и ванредног професора подразумевају се преводи са старих језика.
Рецензиран каталог студијске и ретроспективне изложбе (монографске, групне, тематскопроблемске) међународног или националног значаја, научноистраживачког, иновативног
методолошког или интерпретативног карактера (са рецензијом, резимеом на страном језику и
уводном студијом) може се, сходно обиму и карактеру садржаја, вредновати као монографија
у складу са чланом 19. овог Правилника.
Критичко издање историјске грађе може се сходно обиму и карактеру садржаја рачунати
као монографија. Уколико је то научна публикација у виду и обиму засебне књиге, пратећа
студија и стручни коментари треба да буду обима утврђеног чланом 19. овог Правилника.
Изузетно, уколико је грађа преведена са неког страног језика, примениће се став 1. овог
члана.
Члан 22.
Рад може имати статус „поглавља у књизи“ или рада у тематском зборнику уколико
има најмање 28.800 словних знакова, (16 страница текста по 1800 словних места по страници).
Изузетно, уколико се ради о раду мањег обима, али не краћем од 14.400 словних места (8
страница текста по 1800 словних места по страници) Комисија образложени предлог доставља
Већу на усвајање.
Члан 23.
Зборник радова са научног скупа је, у смислу овог Правилника, публикација коју издаје
организатор скупа самостално или у сарадњи са неким издавачем или научним часописом, у
којој се објављују прилози у целини саопштени на скупу.
Прилог са научног скупа може бити објављен у другим научним часописима са листе
Факултета са ознаком да је био саопштен на научном скупу.
Члан 24.
Електронско издање монографија, зборника, је оно издање које има e-ISBN број и које
задовољава све услове штампане монографије, односно зборника.
Члан 25.
Категоризацију радова и научних скупова врши комисија од најмање два наставника,
коју одређује Катедра.

Комисија је одговорна за тачност категоризације радова и научних скупова.

Члан 26.
Категоризација научних скупова и одређивање њиховог статуса (међународни или
национални) врши се на основу следећих критеријума:
(а) статус међународног научног скупа има скуп који организује међународни научни
одбор, научно удружење или научна институција (при чему научни одбор у свом саставу мора
имати чланове из најмање три државе); који има међународну селекцију и рецензију
пријављених радова; на којем се радови саопштавају и публикују на једном од светских језика,
или језика међународне научне комуникације у датој научној области; и који има најмање пет
учесника из иностранства са радовима;
(б) статус националног научног скупа има скуп који организује национални научни
одбор, научно удружење или научна институција, а организациони и програмски одбор скупа
у свом саставу има еминентне научнике/истраживаче и истакнуте стручњаке, при чему број
учесника научног скупа, односно на њему поднетих саопштења, не може бити мањи од десет.
Статус националног научног скупа имају научни скупови који се организују као домаћи
научни скупови, као и научни скупови у другим државама а који немају статус међународног
научног скупа.
Члан 27.
Научни рад у смислу овог Правилника јесте рад који је објављен у међународном
научном часопису (М21, М22, М23, М24, М25, М26) или у домаћем научном часопису,
односно у иностраном научном часопису који није признат као међународни часопис (М51,
М52, М53).
Од укупног броја радова потребних за избор у одговарајуће звање најмање једну
половину од минимално предвиђених радова чине самостални радови или радови у којима је
истраживач/наставник први аутор.
Пуно ауторство за рад у часописима и зборницима са научних скупова прихвата се ако
нема више од три коаутора из исте научне области.
Пуно ауторство се прихвата, без обзира на коауторство, за радове у индексираним
међународним научним часописима (SCI; SSCI; SCHOLAR GOOGLE; GEOBASE; ERIH; ИНТ
1. и ИНТ 2 итд.).
Пуно ауторство за рад у тематском зборнику прихвата се ако нема више од три аутора
из исте научне области.
За ауторску монографију која замењује радове објављене у часопису код избора за
ванредног професора важи став 1. члана 19.
Под поглављем у монографији подразумева се део монографије који има најмање један
табак текста.
Члан 28.
Услове за избор у више звање кандидат треба да оствари испуњавањем услова из
чланова 18а, 18б и 18в овог Правилника. При томе, број и структура објављених радова
(назначених услова за избор у звање) морају да буду временски равномерно распоређени у
научном раду кандидата за избор у звање.
Број бодова научне продукције и њена структура у складу је са Правилником о
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких
резултата истраживача (члан 30; прилог 3. и 4.).

Уколико је кандидат више пута биран у исто звање (у више изборних периода), узимају
се у обзир резултати остварени од првог избора у то звање, с тим да кандидат мора да
испуњава услове наведене у члановима 18 а, 18 б и 18 в остварене у последњих пет година.

Члан 29.
Поступак за избор у звање доцента може се покренути ако је кандидат одбранио
докторску дисертацију и ако су испуњени услови за избор у ово звање утврђени
Критеријумима.
Поступак за избор (унапређење) у звање ванредног професора може се покренути ако
су испуњени услови за избор у ово звање утврђени Критеријумима.
Поступак за избор (унапређење) у звање редовног професора може се покренути ако су
испуњени услови за избор у ово звање утврђени Критеријумима.
Конкурс за избор наставника на који се може пријавити и лице које се налази у радном
односу на одређено време у звању наставника на Факултету, расписује се најкасније 6 (шест)
месеци пре истека времена за које је наставник биран.
Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од 5 (пет) година.
Изузетно, конкурс за избор у непосредно више звање се може расписати пре рока
утврђеног у ставу 5. овог члана у случају када овлашћени предлагач констатује да су се за
избор стекли услови утврђени Законом, Критеријумима, Статутом Факултета, Статутом
Универзитета и овим Правилником.
Члан 30.
Ако за избор у звање наставника конкурише лице које први пут заснива радни однос на
Факултету, односно у претходном периоду није обављало послове наставника, услови
утврђени Критеријумима узимају се кумулативно, тј. збрајају се услови утврђени за звање за
које конкурише и услови за сва претходна (нижа) звања.
Члан 31.
Педагошки рад наставника оцењује се на основу следећих елемената:
1) унапређивање програма наставе – иновирање програма, увођење нових садржаја,
усклађивање са развојем науке и струке;
2) обезбеђивање литературе и извора за учење – припремање уџбеника и приручника,
збирки текстова, практикума и сл.;
3) припремање за наставу и квалитет извођења наставе – начин излагања наставних
садржаја и прилагођеност излагања предзнању студената; увођење нових облика наставног
рада (интерактивне, диференциране, тимске наставе и сл.); иновирање метода наставног рада и
примена метода које омогућују активирање студената и њихово укључивање у различите
видове наставног рада, доприносе оспособљавању студената за самостални рад и њиховом
увођењу у истраживачки рад и подстиче код њих развој критичког мишљења;
4) начин оцењивања резултата рада студената – праћење рада студената током
године, континуирано проверавање знања (колоквијуми и сл.), примена инструмената
објективног оцењивања (тестови знања, есеји); анализа успеха студената на испиту и
спремност на кориговање начина рада у настави;
5) однос према студентима – коректан однос према студентима и спремност да им се
пружи подршка и помоћ у учењу и испуњавању наставних обавеза; консултовање студената о
проблемима наставе, програму и методу рада и спремност да се узме у обзир њихово
мишљење; редовно одржавање наставе и консултација и испуњавање менторских обавеза;

6) менторски рад – вођење студената у изради семинарских радова и истраживачких
пројеката; менторство и помоћ студентима у изради завршних радова на основним и
дипломским академским студијама – мастер.
Педагошки рад наставника вреднује руководилац Катедре која покреће поступак избора
у звање наставника. Вредновање се врши по назначеним елементима и исказује се у обрасцу
на скали од 1 (минимално) до 5 (максимално). Овај образац представља саставни део
документације за избор у звање која се доставља именованој комисији.
При оцењивању резултата педагошког рада наставника узима се у обзир и оцена коју у
поступку вредновања наставног рада дају студенти (студентска анкета – евалуација). Овај
елемент оцене педагошког рада наставника добија се на основу просечних оцена евалуације за
период од 3 (три) године. Оверену потврду о просечној оцени евалуације, уз потпис
руководиоца Катедре, обезбеђује Факултет и она је саставни део документације за избор
наставника.
Члан 32.
Уз предлог за покретање поступка за избор наставника у одговарајуће звање, Комисији
се доставља следећа документација:
(1) одлука Катедре за покретање поступка за избор наставника у одговарајуће звање;
(2) попуњени образац за евидентирање остварених резултата наставника који се
предлаже за избор у звање;
(3) биографија и библиографија кандидата;
(4) оцена педагошког рада наставника од стране руководиоца Катедре (из члана 31.
овог Правилника);
(5) извештај о оцени педагошког рада наставника за последње три школске године – за
све предмете из којих изводи наставу (студентска анкета) (из члана 31. овог Правилника).
Катедра је у обавези да за потенцијалне кандидате достави документацију прописану у
ставу 1. овог члана.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли и сајту
Факултета.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1.

ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА (члан 31. овог Правилника)

1. Унапређивање програма наставе – иновирање програма, увођење нових садржаја,
усклађивање са развојем науке и струке.
1

2

3

4

5

Кратко образложење:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Обезбеђивање литературе и извора за учење – припремање уџбеника и приручника,
збирки текстова, практикума и сл.
1

2

3

4

5

Кратко образложење:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Припремање за наставу и квалитет извођења наставе – начин излагања наставних
садржаја и прилагођеност излагања предзнању студената; увођење нових облика
наставног рада (интерактивне, диференциране, тимске наставе и сл.); иновирање метода
наставног рада и примена метода које омогућују активирање студената и њихово
укључивање у различите видове наставног рада, доприносе оспособљавању студената
за самостални рад и њиховом увођењу у истраживачки рад и подстиче код њих развој
критичког мишљења.
1
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Кратко образложење:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Начин оцењивања резултата рада студената – праћење рада студената током године,
континуирано проверавање знања (колоквијуми и сл.), примена инструмената

објективног оцењивања (тестови знања, есеји); анализа успеха студената на испиту и
спремност на кориговање начина рада у настави.
1

2

3

4

5

Кратко образложење:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Однос према студентима – коректан однос према студентима и спремност да им се
пружи подршка и помоћ у учењу и испуњавању наставних обавеза; консултовање
студената о проблемима наставе, програму и методу рада и спремност да се узме у
обзир њихово мишљење; редовно одржавање наставе и консултација и испуњавање
менторских обавеза.
1

2

3

4

5

Кратко образложење:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Менторски рад – вођење студената у изради семинарских радова и истраживачких
пројеката; менторство и помоћ студентима у изради завршних радова на основним и
дипломским академским студијама – мастер.
1

2

3

4

5

Кратко образложење:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководилац Катедре:
___________________

Прилог 2.

РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

I Подаци о конкурсу, комисији и кандидату
1. Датум и место објављивања конкурса:
2. Састав комисије: потребно је унети следеће податке: титула, име и презиме, избор у
звање, ужа научна област за коју је биран, институција у којој је особа запослена

3. Пријављени кандидат:
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Име (име једног родитеља) и презиме:
2. Звање:
3. Датум и место рођења, адреса:
4. Садашње запослење, професионални статус, установа и предузеће:
5. Година уписа и завршетка основних студија:
6. Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама:
7. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија:

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно
магистарским студијама:

9. Наслов магистарског рада:

10. Наслов докторске дисертације:
11. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству:

12. Знање светских језика:

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ:
1. Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести све):

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА:

НАСТАВНИ РАД:

a/ Претходни наставни рад (пре избора у звање наставника):
1. Курсеви наставних предмета, називи година студија и фонд часова:
2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима/семестру, на предмету,
са фондом часова):
b/ Садашњи наставни рад:
1. Назив предмета, година студија и фонд часова на основним, односно специјалистичким,
магистарским и докторским студијама:
Основне студије:
2. Увођење нових метода у наставном процесу:

ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ НАУЧНОГ РАДА:

1. Потребно је извршити класификацију научне продукције по M коефицијентима и унети
укупан број M поена:
2. Учесник у пројекту (назив; улога у пројекту; ко је покровитељ):
3. Јавне рецензије:

АНАЛИЗА КВАЛИФИКАЦИЈА И РАДА КАНДИДАТА:

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА:

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

________________________

________________________

________________________

Прилог 3.
ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА
ИНДИВИДУАЛНИХ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА
(У потпуности преузето из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС", бр. 38/2008)

Напомена: Науке су разврстане на следећи начин: (1) природно-математичке и
медицинске (2) техничко-технолошке и биотехничке (3) друштвене и хуманистичке

Назив групе резултата

Ознака
групе
резултата

Врста резултата

1

2

3

Монографије, монографске
студије, тематски зборници,
лескикографске и картографске публикације међународног значаја

М10

Вредност
резултата

М

(1)

(2)

(3)

4

5

6

7

Истакнута монографија међународног
значаја

М11

15

15

15

Монографија међународног значаја

М12

10

10

10

Монографска студија/поглавље у књизи М11
или рад у тематском зборнику водећег
међународног значаја

М13

6

6

6

Монографска студија/поглавље у књизи М12
или рад у тематском зборнику међународног М14
значаја

4

4

4

Лексикографска јединица или карта у научној публикацији водећег међународног зна- М15
чаја

3

3

3

Лексикографска јединица или карта у публикацији међународног значаја

М16

2

2

2

Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег међународног значаја

М17

3

3

3

Уређивање научне монографије, тематског
зборника, лексикографске или картографске М18
публикације међународног значаја

2

2

2

Рад у врхунском међународном часопису

М21

8

8

8

Рад у истакнутом међународном часопису

М22

5

5

5

Рад у међународном часопису

М23

3

3

4

Зборници међународних
научних скупова

M30

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком

М24

3

3

4

Научна критика и полемика у истакнутом
међународном часопису

М25

1.5

1.5

1.5

Научна критика и полемика у међународном
часопису

М26

1

1

1

Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу (гост уредник)

М27

3

3

3

Уређивање међународног научног часописа

М28

2

2

2

Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у целини (неопходно позивно писмо)

М31

3

3

3

Предавање по позиву са међународног скупа
штампано у изводу
Саопштење са међународног скупа штампано
у целини
Саопштење са међународног скупа штампано
у изводу
Ауторизована дискусија са међународног
скупа
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа

М32

1.5

1.5

1.5

М33

1

1

1

М34

0.5

0.5

0.5

М35

0.3

0.3

0.3

М36

1

1

1

М41

7

7

7

Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног тек- М42
ста у облику монографије (само за старе језике)

5

5

5

Монографска библиографска публикација

М43

3

3

3

Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом
тематском зборнику водећег националног
значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или
стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике)

М44

2

2

2

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском
зборнику националног значаја

М45

1.5

1.5

1.5

1

1

1

0.5

0.5

0.5

Уређивање научне монографије, тематског
зборника, лексикографске или картографске М48
публикације водећег националног значаја

2

2

2

Уређивање научне монографије, тематског
зборника, лексикографске или картографске М49
публикације националног значаја

1

1

1

Рад у водећем часопису националног значаја

М51

2

2

3

Рад у часопису националног значаја

М52

1.5

1.5

2

Рад у научном часопису

М53

1

1

1

Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)

М55

2

2

2

Уређивање научног часописа националног
значаја (на годишњем нивоу)

М56

1

1

1

Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у целини

М61

1.5

1.5

2

Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у изводу

М62

1

1

1

Саопштење са скупа националног значаја
штампано у целини

М63

0.5

0.5

1

Саопштење са скупа националног значаја
штампано у изводу

М64

0.2

0.2

0.5

Истакнута монографија националног значаја

Националне монографије,
тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације
националног
значаја; научни преводи и
критичка издања грађе,
библиографске публикације

Часописи националног значаја

Зборници скупова националног значаја

M40

Лексикографска јединица у научној публикацији водећег националног значаја, карта
М46
у научној публикацији националног значаја,
издање грађе у научној публикацији,
Лексикографска
јединица
у
научној
М47
публикацији националног значаја

M50

M60

Ауторизована
скупа

дискусија

Уређивање зборника
националног значаја
Магистарске и докторске
тезе

Техничка и развојна
решења

Патенти, ауторске изложбе,
тестови

M70

M80

M90

са

националног

саопштења

скупа

М65

0.2

М66

1

1

1

Одбрањена докторска дисертација

М71

6

6

6

Одбрањен магистарски рад

М72

3

3

3

Нови производ или технологија уведени у
производњу, признат програмски систем,
признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено реМ81
шење проблема у области макроекономског,
социјалног и проблема одрживог просторног
развоја рецензовано и прихваћено на међународном нивоу (уз доказ )

8

8

9

Нова производна линија, нови материјал,
индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, М82
социјалног и проблема одрживог просторног
развоја уведени у производњу (уз доказ

6

6

6

Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки М83
поступак (уз доказ)

4

4

4

Битно побољшан постојећи производ или
технологија (уз доказ) ново решење проблема
у области микроекономског, социјалног и
М84
проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)

3

3

3

Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска М85
проба, микроорганизми (уз доказ)

2

2

2

Критичка евалуација података, база података,
приказани детаљно као део међународних
М86
пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на интернету

2

2

2

Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко М91
ауторско дело на међународном нивоу

10

10

10

Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко М92
ауторско дело

8

8

3

Ауторска изложба са каталогом уз научну
М93
рецензију

3

3

3

