Филозофски факултет
Универзитет у Нишу

ИЗВЕШТАЈ О КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
ПОДАЦИ О КОНКУРСУ
Конкурс за избор у звање:
Ужа научна област:
Датум расписивања конкурса:
Конкурс објављен у:
Пуно или непуно радно време:
ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ
Датум именовања комисије:

Чланови комисије

Одлука Научно-стручног већа бр.

Звање и датум
избора у
Ужа научна област
звање

Високошколска
установа

1
2
3
4
5

КАНДИДАТИ пријављени на конкурс:
1) ________________________________
2) _______________________________
3) ________________________________ ...
(У сваком наредном одељку Извештаја приказати сваког пријављеног кандидата
појединачно, понављањем релевантних табела. На крају сваког одељка сумирати
поређење кандидата и истаћи предност кандидата који се предлаже за избор)
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1. ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
1) ____________________________________________
(Име, име родитеља, презиме, академска титула)
1.1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Датум и место рођења:
Место боравка, адреса:
Запослен/а у:
Професионални статус/
радно место:
1.2. ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
Основне студије, високо образовање:
Универзитет, факултет
Студијски програм,
група (смер, одсек):
Година уписа
Година завршетка
Стечени стручни назив
Просечна оцена
Други степен: магистарске студије, мастер или специјалистичке студије:
Универзитет, факултет
Студијски програм,
научна област:
Година уписа
Година завршетка
Стечени назив
Просечна оцена
Тема магистарске тезе/
мастер / завршног рада
Трећи степен: докторске академске студије/ докторска дисертација
Универзитет, факултет
Студијски програм,
научна област
Година уписа
Година завршетка
Стечено научно звање
Просечна оцена
ТЕМА докторске
дисертације,
Датум одбране
Ментор у изради
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1.3. ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА
1.3.1. Досадашњи избор у академска звања (модификовати табелу ако је потребно)
Универзитет, факултет
Звање и датум првог
избора у академско
звање
Ужа научна област
Звање у тренутку
конкурса и датум
претходног избора
Ужа научна област

1.3.2. Педагошко искуство/ кретање у професионалној каријери/ радна места
Период

Послови

1.3.3. Научно и стручно усавршавање (школе, семинари, курсеви)
Период

1.3.4. Чланство у стручним и научним удружењима
Период

(Приказати сваког пријављеног кандидата појединачно, понављањем табела.
Сумирати поређење кандидата и истаћи предност најбољег)
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2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА
2.1. НАУЧНИ РАД
Навести списак објављених радова кандидата, организован према категоризацији М10-М90, на
основу Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. гласник РС" бр. 24/2016 и 21/2017).
Обавезно навести пуне библиографске податке о свим публикацијама кандидата, у складу са
Правилником, и то:
 имена свих аутора, тачним редоследом,
 годину објављивања публикације,
 пуни наслов рада/ поглавља,
 наслов научне публикације/ часописа
 место, издавача,
 за часописе – годиште, број свеске, број серије,
 број страница (од-до), односно укупан број страна за поглавља, монографије, уџбенике,
 ИСБН/ИССН број, DOI број,
 интернет адресу ако је публикација електронски доступна,
 обавезно навести тачну категорију публикације
 за часописе – позицију на листи часописа из одговарајуће дисциплине. Уколико постоји
дилема који коефицијент M одговара датом часопису за годину када је рад објављен,
бира се она која је најповољнија за кандидата из периода од три године (година пре,
година публиковања и година после публиковања, или две године пре публиковања и
година публиковања).
 Приликом навођења категорије публикација консултовати релевантне правилнике, као
и листе категоризованих публикација релевантних Матичних научних одбора
(категоризацију часописа, бодовање публикација при евалуацији научних пројеката,
податке доступне на КоБСОНу, и слично и слично). Линк за КоБСОН страницу
http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/kategorizacija_casopisa_.33.html


Комисија гарантује тачност категоризације публикација.

Осим када се кандидат први пут бира у звање сарадника, неопходно је јасно одвојити
публикације објављене након последњег избора у звање од публикација објављених до
последњег избора.
Понуђене табеле прилагодити по потреби. Обрисати уптуства за попуњавање обрасца
(текст означен црвеном бојом).

Публикације након претходног избора
Пуни библиографски подаци о публикацији
M 10 (M11, 12, 13, ... M18)

M20 (M21, 22.... M28)

M 30 (M31, 32, 33.... M36)
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М ...

бодова

М40 (М41, 42, 43 ... М49)

М50 (М51, 52, 53... М56)

М60 (М61, 62, 63... М66)

Публикације до претходног избора
Пуни библиографски подаци о публикацији
M 10 (M11, 12, 13, ... M18)

М ...

бодова

M20 (M21, 22.... M28)

M 30 (M31, 32, 33.... M36)

М40 (М41, 42, 43 ... М49)

М50 (М51, 52, 53... М56)

М60 (М61, 62, 63... М66)

2.1.1. Учешће на научним пројектима
Период

Назив научног пројекта
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Носилац пројекта/
финасијер

2.1.2. Усмена излагања на међународним научним скуповима
Датум

Наслов излагања

Назив научног скупа,
организатор, место
одржавања

2.2. СТУЧНИ РАДОВИ
2.2.1. Објављени стручни радови, преводи, практикуми, збирке задатака и слично
из уже научне области за коју се бира

2.2.1. Рецензије, прикази, приређене збирке извора, хрестоматије

2.3. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ РАДОВИМА КАНДИДАТА
(Дати анализу и оцену радова кандидата до 2 странице текста. Приказати
првенствено радове објављене након претходног избора. Истаћи на који начин су
радови релевантни за звање у које се кандидат бира, за дату научну област.
Истаћи допринос кандидата ужој научној области).

(Приказати сваког пријављеног кандидата појединачно, понављањем табела.
Сумирати поређење кандидата и истаћи предност најбољег)
3. ПЕДАГОШКИ РАД И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ НАСТАВЕ
3.1. Стручни пројекти, програми, студијска путовања и послови (трибине,
промоције, учешће у стручним комисијама, такмичења и слично)
3.2. Награде, признања и одликовања за професионални рад
3.3. Остали релевантни подаци
(Приказати сваког пријављеног кандидата појединачно, понављањем табела.
Сумирати поређење кандидата и истаћи предност најбољег)

6. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
(Укратко сумирати квалификације предложеног кандидата, и предност над осталим
кандидатима. Посебно истаћи да ли кандидат испуњава услове за избор у звање у које
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се предлаже, у складу са Законом и општим актима Факултета. Експлицитно истаћи
предлог комисије за избор кандидата у звање).

_________________________
(Место, датум)
Комисија за писање извештаја:
_________________________
Проф. др ...
__________________________
Доц. др ...
__________________________
др ....

ИЗДВОЈЕНО МИШЉЕЊЕ
(Уколико се неки члан комисије на сагласи са извештајем, односно, предлогом за избор у
звање кандидата, издвојено мишљење дужан је да писмено образложи ОВДЕ. Образложење
издвојеног мишљења саставни је део овог Извештаја)
_________________________
(Место, датум)
_________________________
(Потпис члана комисије)
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