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2.

СТУДИЈА и
овај правилник.
Начин вредновања научно-стручног рада кандидата
Избор у наставничка звања
Наставници универзитета

Члан 3.
У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и
редовног професора примењују се јединствени минимални услови за избор у звања наставника
на Универзитету у Новом Саду утврђени ПРАВИЛНИКОМ О БЛИЖИМ МИНИМАЛНИМ
УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ.
Наставници струковних студија
Члан 4.
(1) У звање наставника струковних студија може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом о високом образовању, ПРАВИЛНИКОМ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА
ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ЗА СТУДИЈСКЕ
ПРОГРАМЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА и овим правилником.
(2) Поред наставника из става 1. овог члана, наставу на струковним студијама могу изводити и
наставници у звању доцента, ванредног и редовног професора.
Предавач
Члан 5.
(1) Предавач се бира на период од пет година.
(2) У звање предавача може бити изабрано лице које има завршене магистарске студије или
завршене специјалистичке академске студије из области за које се бира.
(3) У звање предавача предмета из поља уметности може бити изабрано и лице које има
високо образовање првог степена из области за које се бира и призната уметничка оставрења
(уметничке изложбе).
(4) Посебно се вреднују просечна оцена на завршеним студијама, односно за предавача из поља
уметности призната уметничка дела, и оцене студената (ако постоје).
Виши предавач
Члан 6.
(1) Виши предавач се бира на период од пет година.
(2) У звање вишег предавача може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука,

односно уметнички назив доктора уметности, из области за које се бира.
(3) За избор у звање вишег предавача лице треба да има: објављене научне и стручне радове
укључујући уџбенике или друга наставна учила или научне радове или призната уметничка дела
(уметничке изложбе), 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 или другим подзаконским актом којим се уређује поступак, начин вредновања и
квантитативно исказицвање научноистраживачких резултата истраживача (у следећем ставу сви
заједно названи: објављени стручни радови).
(4) Посебно се вреднују објављени стручни радови или уметничка остварења, и оцене студената
(ако постоје).
(5) У звање вишег предавача предмета из поља уметности може бити изабрано и лице које
има високо образовање првог, односно другог степена из области за које се бира и призната
уметничка остварења (уметничке изложбе).
Професор струковних студија
Члан 7.
(1) Професор струковних студија се бира на неодређено време.
(2) У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив
доктора наука, односно доктора уметности из области за коју се бира.
(3) У звање професора струковних студија предмета из поља уметности може бити изабрано
и лице које има високо образовање другог степена из области за које се бира и призната
уметничка дела.
(4) За избор у звање професора струковних студија лице треба да има: објављене научне и
стручне радове укључујући и уџбенике или друга наставна учила или призната уметничка дела
(уметничке изложбе), и то најмање остварених 10 бодова, од тога најмање 6 основних бодова
(М10, М20, М30, М40, М70) и обавезно најмање један рад из категорије М21, М22 и М23 из
области за коју се бира, према квантификацији и класификацији врсте научних резултата у
складу са правилником или другим подзаконским актом којим се уређује поступак, начин
вредновања и квантитативно исказицвање научноистраживачких резултата истраживача (у
следећем ставу сви заједно названи: објављени стручни радови).
(5) Посебно се вреднују објављени стручни радови или уметничка остварења, и оцене студената
(ако постоје).
Наставници страног језика
Члан 8.
(1) Наставу страног језикa на Факултету, осим лица које има звање или буде изабрано у звање
наставника високошколске установе по Закону о високом образовању и по поступку који се
примењује на наставнике високошколске установе, могу изводити и наставници страног језика.

(2) Наставник страног језика који има стечено високо образовање првог степена из области за
коју се бира, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад
бира се у звање: наставник страног језика, и заснива радни однос на време утврђено општим
актом Факултета.
(3) Приликом поновног избора у звање наставника страног језика, посебно се вреднују:
објављени стручни и научни радови, укључујући и стручне преводе, објављени уџбеници и
помоћни уџбеници, педагошко искуство и оцене студената.
(4) На предлог Катедре на који мишљење даје Изборно веће департмана, декан Факултета
расписује Конкурс са избор у звање наставника страног језика. Наставника страног језика бира
Сенат Универзитета у Новом Саду, на предлог Наставно-научног веће Факултета, утврђен на
предлог Изборног већа департмана утврђен на основу Извештаја Комисије о кандидатима који су
поднели пријаву на Конкурс, у складу са општим актима Факултета.
Наставници вештина
Члан 9.
(1) Наставу вештина на Факултету може изводити лице које има или буде изабрано у звање
наставника високошколске установе по Закону о високом образовању, а само у оним научним,
стручним и уметничким областима за које у Републици не постоје докторске студије, наставу
могу изводити наставници вештина.
(2) Наставник вештина који има стечено високо образовање првог степена из области за коју се
бира, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад бира се у
звање: наставник вештина, и заснива радни однос на време утврђено општим актом Факултета.
(3) Приликом избора у звање наставника вештина, посебно се вреднују: објављени стручни
радови, укључујући и призната уметничка остварења (уметничке изложбе), и оцене студената
(ако постоје).
(4) На предлог Катедре на који мишљење даје Изборно веће департмана, декан Факултета
расписује Конкурс са избор у звање наставника вештина. Наставника вештина бира Сенат
Универзитета у Новом Саду, на предлог Наставно-научног веће Факултета, утврђен на предлог
Изборног већа департмана утврђен на основу Извештаја Комисије о кандидатима који су
поднели пријаву на Конкурс, у складу са општим актима Факултета.

Избор у звање сарадника
Члан 10.
(1) Звање сарадника су: сарадник у настави, асистент и асистент са докторатом.
(2) Факултет може за потребе реализације студијских програма ангажовати и сараднике ван
радног однос: сарадник ван радног односа (демонстратор и сл.) и сарадник практичар.

(3) За сва сарадничка звања утврђена овим чланом, поред општих услова наведених за звање у
које се сарадник бира, посебно се вреднују следећи критеријуми:
 претходни педагошки рад,
 оцене студената о кандидату за избор у звање сарадника (ако постоје).
Сарадник у настави
Члан 11.
(1) У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабран студент мастер
академских или специјалистичких академских студија који има:
•
завршене студије првог степена, односно основне академске студије или завршен факултет
по законима важећим пре доношења Закона о високом образовању, из области за коју се
бира,
•
просечну оцену најмање 8 (осам),
•
уписане мастер академске или специјалистичке академске студије.
(2) У звање сарадника у настави из уметничког поља на студијама првог степена може бити
изабран студент мастер академских или специјалистичких академских студија који има:
•
завршене студије првог степена, односно основне академске студије или завршен факултет
по законима важећим пре доношења Закона о високом образовању, из области за коју се
бира,
•
просечну оцену најмање 8 (осам),
•
уписане мастер академске или специјалистичке академске студије,
•
најмање девет (9) из групе предмета за коју се бира, уколико у тој области нису предвиђене
мастер академске или специјалистичке академске студије.
(3) У моменту ступања на рад по основу анекса уговора о раду, којим се лицу изабраном у звање
сарадника у настави продужава радни однос, запослени мора да је студент мастер академских
или специјалистичких академских студија.
Асистент
Члан 12.
(1) У звање асистента може бити изабрано лице које има:
•
завршене мастер академске студије (са најмање 300 ЕСПБ,) из области за коју се бира и
студент је докторских студија, или има завршене магистарске студије, из области за коју се
бира по законима пре доношења Закона о високом образовању и има прихваћену тему
докторске дисертације,
•
просечну оцену од најмање 8 (осам) на основним и просечну оцену од најмање 8 (осам) на
мастер академским студијама.
(2) За асистента из уметничког поља може бити изабрано лице које је завршило академске
студије првог степена из области за коју се бира и има уметничка дела која показују смисао за
самостално уметничко стваралаштво, уколико у уметничкој области за коју се бира нису
предвиђене мастер академске, односно докторске студије.

(3) У моменту ступања на рад по основу анекса уговора о раду, којим се лицу изабраном у звање
асистента продужава радни однос, запослени мора да је студент докторских студија.
(4) Могућност продужења уговора о раду за још три године односи се и на асистенте који су
стекли научни назив доктора наука.
Асистент са доктораторатом
Члан 13.
У звање асистента са докторатом може бити изабрано лице које има:
•
завршене докторске студије односно стечен научни назив доктора наука односно доктора
уметности из области за коју се бира,
•
просечну оцену од најмање 8 (осам) и на првом и на другом и на трећом нивоу студија.
Предавач ван радног односа
Члан 14.
(1) Искључиво на стручно-апликативним предметима на првом и другом степену студија, у делу
активне наставе укључујући предавања и вежбе, може бити ангажован предавач ван радног
односа који има:




стечено високо образовање најмање мастер академских студија,
неопходна знања и вештине у одговарајућој области и
показује смисао за наставни рад.

(2) Начин избора и време на које се ангажује предавач ван радног односа ближе се уређују
општим актом Универзитета. Са предавачем ван радног односа закључује се уговор о
ангажовању у трајању утврђеном општим актом Универзитета, са могућношћу продужења, а
исплате по основу тог уговора се реализују из сопствених прихода департмана на којем је
ангажован.
(3) До доношења општег акта Универзитета, избор предавача ван радног односа на Факултету се
врши на период од једне школске године и то највише до трећине часова наставе на предмету у
току семестра, са максималним фондом од 4 (четири) часа недељно.
(4) Носиоци предмета на Факултету одговорни су за обезбеђење квалитета наставе коју
реализују предавачи ван радног односа.

Сарадник ван радног односа (демонстратор и сл.)
Члан 15.
(1) У звање сарадника ван радног односа (демонстратора и сл.), за помоћ у настави на студијама
првог степена може бити изабрано лице које је:
 студент академских студија првог, другог или трећег степена, или студент интегрисаних
академских студија, или студент струковних студија првог или другог степена, који је на




студијама првог степена остварио најмање 120 ЕСПБ бодова,
просечну оцену од најмање 8 (осам),
који има оцену најмање 8 (осам) из предмета за који се ангажује.

(2) Сарадник ван радног односа (демонстратор и сл.) може да се ангажује у извођењу
аудиторних, лабораторијских, рачунарских и других вежби под надзором предметног
наставника односно сарадника који изводи исту наставу, само на једном предмету са
максималним фондом од 4 (четири) часа недељно.
(3) Сарадника ван радног односа (демонстратора и сл.) бира Изборно веће департмана на предлог
Већа катедре, а Наставно-научно веће Факултета даје сагласност на одлуку Изборног већа без
расписивања конкурса и писања извештаја.
Сарадник практичар
Члан 16.
(1) У звање сарадника практичара, за потребе реализације дела практичне наставе која се
реализује ван Факултета, израде завршних радова, експерименталних испитивања на опреми
која не постоји на Факултету и сл., може бити изабрано лице које има:
 заснован радни однос у установи где се реализује део практичне наставе,
 завршене најмање студије првог степена, (са најмање 180 ЕСПБ) или завршен факултет,
односно вишу школу по законима важећим пре доношења Закона о високом ооразовању, из
области за коју се бира,
 најмање три године радног искуства у струци,
 које је препоручено од свог послодавца као стручњак за део практичне наставе која се
реализује.
(2) Сарадника практичара може да остварује максимално 4 часа недељно.
(3) Сарадника практичара бира Изборно веће департмана на предлог Већа катедре, а
Наставно-научно веће Факултета даје сагласност на одлуку Изборног већа, без расписивања
конкурса и писања извештаја.
Члан 17.
Врсте научних-истаживачких резултата (М) исказују се квантитативно на начин утврђен
правилником или другим подзаконским актом којим се уређује поступак, начин вредновања и
квантитативно исказивање научноистраживачких резултата истраживача и ПРАВИЛНИКОМ О
БЛИЖИМ МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У
НОВОМ САДУ.
Додатно вредновање наставне делатности
Члан 18.
(1) Наставник који је од стране студената у последње пет година оцењен укупном просечном
оценом мањом од 7,5 (седам и по) не може бити биран у више звање.
(2) Наставник који је у последњих пет година неоправдано изостао више од три пута са анкете не
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