На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању
(«Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016) и члана 39. став 1. тачка 46. и
тачка 47. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу број 8/2014, 6/2015,
7/2015, 11/2015, 8/2016 и 2/2017), Сенат Универзитета у Нишу на седници одржаној
24.04.2017. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Члан 2. став 2. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/2015), мења се и
гласи:
„За избор наставника који су у радном односу на факултету, конкурс се објављује за
избор у исто или више звање, најкасније шест месеци пре истека времена на које је
наставник биран.“
Члан 2.
У Правилнику о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/2015) додаје се члан 3б. који
гласи:
„Члан 3б.
Декан факултета је дужан да свим учесницима конкурса обезбеди одржавање
приступног предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника
предвиђено као обавезни услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу.
Декан факултета оглашава тему, термин и место одржавања приступног предавања.
Приступно предавање је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица.
Декан факултета именује Комисију која је дужна да сачини извештај о приступном
предавању, са предлогом за његову оцену.
Комисија се састоји од три наставника у истом или вишем звању из уже научне,
односно уже уметничке области за коју се наставник бира.“
Члан 3.
У члану 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/2015) додају се
ставови 2. и 3. Који гласе:
„У пољу уметности извештај Комисије садржи и оцену о изборној изложби или
изборном концерту или изборном предавању, у складу са Ближим критеријумима за избор у
звања наставника.
Декан факултета је дужан да обезбеди да кандидати благовремено, у року
предвиђеном за писање изештаја, пред Комисијом одрже изборну изложбу, изборни концерт,
односно изборно предавање из области за коју је објављен конкурс.“
Члан 4.
Члан 13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/2015), мења се и
гласи:
„Декан факултета дужан је да за све учеснике конкурса обезбеди следеће оцене:
1. Оцену резултата научног, истраживачког односно уметничког рада учесника конкурса
(ова оцена се формира на основу публикација, реализованих пројеката, резултата
практичног рада, уметничких остварења и друго),
2. Оцену ангажовања учесника конкурса у развоју наставе и развоју других делатности
високошколске установе (ова оцена се формира на основу евиденционих података
које води факултет, односно на основу документованих бројчаних показатеља о
учешћу појединца у настави),

3. Оцену резултата педагошког рада учесника конкурса (ова оцена се формира на основу
оцене рада појединца коју дају студенти кроз анкете које су прописане Правилником о
вредновању квалитета студијских програма и установа Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу“ број 5/16), и
4. Оцену резултата које је учесник конкурса постигао у обезбеђивању научно-наставног,
односно уметничко-наставног подмлатка (ова оцена се формира на основу евиденције
о менторствима, као и обезбеђивања наставног подмлатка у одговарајућој ужој
научној, односно уметничкој области),
5. Оцену приступног предавања када је Ближим критеријумима за избор у звања
наставника предвиђено као обавезни услов за избор у звање наставника по
објављеном конкурсу (ова оцена се формира на основу извештаја Комисије из члана
3б. овог Правилника).
Оцене из претходног става овог члана утврђује Изборно веће факултета који је објавио
конкурс.
Изузетно, декан факултета који је објавио конкурс дужан је да високошколској установи
на којој је учесник конкурса изводио наставу у тренутку објављивања конкурса поднесе
захтев за достављање оцена из тачке 2, 3 и 4 става 1. овог члана. Уколико високошколска
установа на којој је учесник конкурса изводио наставу у тренутку објављивања конкурса у
року од 30 дана од дана подношења захтева не достави оцене из тачке 2, 3 и 4 става 1. овог
члана, декан је дужан да о томе обавести стручни орган који врши избор у звања
наставника.
Ако учесник конкурса, до подношења пријаве на конкурс, није радио у настави на
високошколској установи обезбеђују се само оцена резултата научног, истраживачког
односно уметничког рада учесника и оцена приступног предавања.
Изборно веће факултета сачиниће оцене руководећи се Препорукама о ближим условима
за избор у звања наставника, које је донео Национални савет за високо образовање 04. маја
2007. године, у делу „Елементи за оцену наставника“.“
Члан 5.
Саставни део овог Правилника су обрасци предлога одлука Изборног већа за избор у
звања наставника и обрасци које попуњавају учесници конкурса у складу са чланом 3а.
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета
у Нишу.
Обрасци из става 1. овог члана примењују се на конкурсе расписане почев од
01.10.2017. године.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу и примењује се од 01.10.2017. године.
Овај Правилник објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу“.
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