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1. СТУДИЈА и
2. 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



Moxe 6r-rT, 6xpan y Bll[re 3Ba6e.

Ilpena3He n 3aBpruHe onpel6e

Vlan 19.
(l)-AaHoM ,,oqer(a nprrMe,e oBor npaB{.,rHrrr€ [pesraje aa Bax, PABT4JIHI]K o MI4HI4MAJTI]I4M
KPI4TEPIIJYMHMA 3A I43EOP TIACTABHI4KA I,I CAPAffi}IKA HA @AKYJITEry
TEXHIIIIKI,IX IIAyKA oA 13.03.2019, ca 3MeHaMa u noryH aMa oA27.03.2019. rotlIHe,

Haa:u20.
Oraj npaealuun o6jar,'ryje ce na or:racnoj m6nu Oar<ymera rra aaH AoHouer6a, s.ylra Ha cHary
napefiror.qaEa oA IaHa o6jaoEtna6a, a y npequuheEoM Teftcry o6jaBrhe ce u Ea xH.rrpHeT cTpaHrqx(Darymera.

Ha) rfior Beha



Moxe 6rtl, 6r4paE y Bll[re 3BaEe.

Ilpena3He n 3aBpruHe onpel6e

Unan 19.
(l)-AaHoM ,,oqer(a nprrMe,e oBor npaBr,.,rHrrr€ rpesraje aa Baxu npABr4JrH[]K o MI4HI4MAJTI]I4M
KPI4TEPIIJYMHMA 3A I43EOP HACTABHI4KA I,I CAPAffi},IKA HA @AXYJITEry
TEXHIIqkI,IX IIAyKA oA 13. 03. 2019, ca {3MeHaMa u lorryH aMa oA2T.03.2019. rotlIHe,

Haas20.
Oraj npaealuux o6jar,'ryje ce na or:racnoj m6nu Oar<ymera rra aar{ Aolroue}6a, cry[a Ha cHary
napefiror naEa oA Iasa o6jaoEtnaEa, a y npequl[heHoM Teftcry o6jaBrhe ce Il Ha xH.rrpHeT cTpaHrqx(Daxylrera.

Ha) iHor Beha
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Ha ocsoBy YnaHa 63 ra'Ira 20. Craryra oaKynrera rexHar{Kkrx HayKa y Honou CaAyoA l'7'2018, 17.10.2018. u 28.12.2018. roAlane (llpe.ruruheH reKcr oA ZB.12.2OI8.
roAI4He), a y cKnaAy ca craHAapAoM 9, yuyrcrBo 9.1i. ilpanHJrur{Ka o craH.qap Au1aavrrocrynKy 3a aKpeAurarJriy cryAIljcKLIx rporpaMa ("Cl.uacHr{K pC", Ap.ilttZOtOy,
Hacranno-HarrHo Behe @aryltera rexHr{qKux HayKa Ynurep3rrrera y Hononr CaAy,
Ha 61. ceAHurlu oApxaHoj 4aHa 4.11.2020. roAr{He, AoHerro je

tIpABklJrHt4K O LT3MEHAMA I4 AOIyHAMA
TIPABIIJIHI,IKA O MI4HI4MAJIHI,IM KPI4TE PI,IJYMI4MA 34 I,I3E OP

HACTABHI4KA II CAPMHI4KA HA
oAKvJrrETv rExHrrrqKr4x HAYKA v HoBoM cAAy

rlnan I
oeuNa rIpaBunHVKoM Merba ce 14 louyltyje nPABI4JIHI{I( o MI4HI4MAnHI4M
KPI{TEPI4JYMI,IMA 3A I43EOP FIACTABHI,IKA T4 CAPAAHI4KA HA
@AKyJITETy rExHI,IqKI.rD( HAyKA y HoBoM cAAy, .{oHer Ha ceAHr4qaMa
HacrasHo-HayqHor seha @axynrera rexHr4rrKux HayKa Ynunep3r.rrera y Hoeou CaAy
oApxaHI'IM AaHa 13.03 .2019,27.03.2019. u 03.04.2019.. ro4zue (upe.rzruhen rercr 6p.
0t-195112 ot5.4.2019) (V AiubeM reKcry: Ilpaaznnux).

Hta:e. 2
rlran 2fIpasutrHr4Ka r<oju rnacz:

uY nocrynry ns6opa HacraBHHKa u caparHaKa Ha (Daryrrery rexHr4rrKrrx HayKa y
Hoso^d 9gy:p"y:pyjy_ ce Mr4Hr{M€.n{H ycnoBr.r ,r Kpr{re piiy*i"noje yrepfyjy: 

J -.

1. 3AKOH O BI4COKOM OEPA3OBAIf,Y,
2. MI4HI4MANHI4 YCNOBI4 3,{ I43BOP Y 3BAITA HACTABHI,IKA HAyHkIBEP3I4TETy roje je yrBpALIo HaqraoHanHr.r caBer 3a BrrcoKo o6pa:onarre,3. rpaBI{JrHI{K urrr4 ilpyta [oA3aKoHcKH arr xojravr ce ypelyje [ocryraK) Haqvr1

BpeAHOBaILA U KBaHTT{TaTI4BHO }rCKa3r4rIBa}Le Ha) {Hor4cTpaxr{BarrKr,rx pe3ynTaTa
HCTpax{LIBaqa,

4. IPABHIHI4K O EJII4Xfl4M MI,IHI4MAJIHI4M yCIOBI4MA 3A I,I3EOp
HACTABHI4KA yHI4BEP3I,ITETA y HOBOM CAAy,

/18. lt. 2D2.



5. TIPABI4JIHI4K O EJIIDITI4M YCJIOBI4MA
rIACTABHI{KA YHI4BEP3I.ITETA Y HOBOM
ilPOTPAME CTPyKOBHTD( CTy fi41 A u

6- onaj upaer4rHuK.",

4onymyje ce craBoM 2 rcoju rrracu:

3A I,I3EOP Y 3BAI}E
cAIy 3,{ CTyII,IJCKE

/ "KanAz.{ar sa us6op y AoIIeHra, BaHpeAHor upo$ecopa r4nr{ peAoBHor upoSecopa,
rlopeA o46parrene AoKTopcKe Al4cepraquje, Mopa iu r*u najuarre uer pe$epeHrlr.r H3
yxe Ha)qHe, yMerHI{qKe, oAHocHo crpf{He o6lacuE sa rojy ce 6upa, a KaHAkrAar 3a
u:6op y ocrana HacraBHrIqKa 3BaILa Mopa Aa u.,lna najuaml .r., pl6.peHrlr4 H3 yxe
HayqHe, yMerHr{qKe, oAHOCHO CTprrHe o6racru:a rojy ce 6npa."

r{naH 3.
V unany 3 IIpanznHLrKa rojz uacu:
Y rpe4noBarLy HayqHo-crpyqHorr IrPeAHoBalby HayqHo-crpyqHor pa4a KaHAr4Aara 3a ns6op HacraBHLTKa y 3BarLe
AoI{eHTa, BaHpeAHor I{ peAoBHor upo$ecopa [pl4Merbyjy ce je4rancrneHr4 Mr,rHr.rMaJrHr4
ycJIoBI{ sa r'rs6op y 3BaI6a HacraBHI,IKa Ha Ynueepsnrery y HoeoM CaAy yrnplenu
TIPABI4JIHI,IKOM O EJII4XI4M MI4HI4MAJIHZM
HACTABHT4KA yHHBEP3I4TETA y HOBOM CAAy.

YCNOBI,IMA 3A I43BOP

6parue ce raqKa Lr AoAEy peqr4: "Lr oBHM ilpaBkrnHkrKoM."

Vtalr- 4
Ocrare o4pe46e llpanznnrara ocrajy Heu3MerbeHe.

r{nan 5
Onaj rpaBHnHlar o6janryje ce ua ouacHoj ra6tu y ceArrrry @aryJrrera Ha raH
AoHoIxeBa u cryila Ha cHary ocMor Aaloa oA AaHa o6jaerneauba, a o6jan6yje ce u Ha
r.rHrepHer rrpe3eHrarlvj u (Daxynrera.

ayqHor eeha

,.6im
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