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Дел.бр.531/22
Вршац, 7.10.2022
На основу чланова 72−82 Закона о високом образовању („Сл. гласник” РС бр. 88/2017) и
члана 126. став 1. тачка 7. Статута Високе струковне васпитачке и медицинске школе у
Вршцу (дел.бр. 428/22 од 25.8.2022.) и Минималних услова за избор у звања наставника на
академијама струковних студија и високим струковним школама („ Сл.гласник“ РС 130/21)
Наставно-стручно веће Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу на
седници одржаној 7.10.2022. године доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ У ЗВАЊЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак стицања звања и заснивања радног односа
наставника на Високој струковној васпитачкој и медицинској школи у Вршцу (у даљем
тексту Високе школе).
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.
Ако лице из става 1. овог члана већ има стечено звање, високошколска установа доноси
одлуку о забрани обављања послова наставника и престанку радног односа у складу са
законом.
Члан 2.
Наставно особље на Високој школи су: наставници и сарадници.
Звања наставника су: професор струковних студија, виши предавач, предавач, предавач ван
радног односа, наставник вештина, наставник страног језика, гостујући професор и
наставник по позиву.
Звања сарадника су: асистент са докторатом, асистент, сарадник у настави, сарадник ван
радног односа, сарадник практичар и клинички асистент.
Лице изабрано у звање професора струковних студија стиче звање и заснива радни однос на
неодређено време.
Виши предавач и предавач стичу звање и заснивају радни однос на период од 5 година.
Наставник вештина и наставник страног језика стичу звање и заснивajу радни однос на
период од пет година.

Са предавачем ван радног односа закључује се уговор о ангажовању у трајању од најдуже
једне школске године са могућношћу продужења.
Са гостујућим професором директор закључује уговор о ангажовању за извођење наставе за
школску годину, с тим што се уговор може продужавати.
Са наставником по позиву, директор закључује уговор, при чему Стручно веће (катедра)
утврђује тематику и број часова који ће наставник по позиву одржати.
Лице изабрано за асистента са докторатом и асистента закључује уговор о раду на период од
три године са могућношћу продужења за још три године при чему се могућност продужења
односи и на асистенте који су стекли научни назив доктора наука.
Лице изабрано за сарадника у настави закључује уговор о раду на период од 1 године са
могућношћу продужења за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја
школске године у којој се студије завршавају.
Са сарадником ван радног односа, сарадником практичарем и клиничким асистентом,
закључује се уговор о ангажовању на период од најдуже једне школске године, уз могућност
продужења.
Звања која важе на одређени временски период се могу мењати и пре истека рока, тако да
наставници, сарадници и асистенти могу стицати нова, виша звања, и за време трајања
актуелног звања, ако испуне услове који су неопходни за стицање вишег звања.
Члан 3.
Поступак стицања звања и заснивања радног односа настaвног особља покреће стручно веће
(катедра). Ако Наставно-стручно веће прихвати иницијативу, директор Високе школе
расписује конкурс за избор у звање, полазећи од потреба да се наставни процес организује на
квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Високошколска установа расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа
наставника за уже научне, стручне, односно уметничке области или предмете утврђене
општим актом високошколске установе.
Високошколска установа је дужна да конкурс из става 1. овог члана распише најкасније шест
месеци пре истека времена на које је наставник биран и да га оконча у року од девет месеци
од дана расписивања конкурса.
Поступак за стицање вишег наставничког звања може се покренути и пре Законом одређеног
рока од пет година, али тек након истека три године од првог стицања претходног
наставничког звања. У том периоду кандидат мора да испуни, поред осталих општих услова,
за једну половину више минималних квантитативних резултата предвиђених овим
правилником за избор у одговарајуће наставничко звање.
Наставник може да се бира и у наставничко звање које није непосредно по редоследу звања
утврђених Законом (прескакање звања). У том случају кандидат треба да испуни, поред
осталих општих услова, двоструко више минималних квантитативних резултата предвиђених
овим правилником за избор у одговарајуће наставничко звање.
Члан 4.
Конкурс за избор у звање наставног особља се објављује у публикацији јавног информисања
преко Националне службе за запошљавање.
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Конкурс обавезно мора да садржи: опште и посебне услове које кандидати морају да испуне,
ужу научну област за коју се бирају, назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или
непуним радним временом, рок за пријављивање и документа која кандидати прилажу као
доказ да испуњавају услове.
Члан 5.
Предлог кандидата за избор у звање утврђује Наставно-стручно веће Високе школе, на
основу извештаја који подноси Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима
(у даљем тексту: Комисија).
Одлуку о формирању Комисије доноси директорка школе, на предлог стручног већа
(катедре) и сагласности Наставно-стручног већа.
Чланови Комисије су у истом или вишем звању од кандидата који се бира.
Комисију чине 3 члана, а најмање један од чланова Комисије мора бити из уже стручне
области за коју се кандидат бира.
Члан 6.
Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима најкасније у року од 60 дана, од
дана истека рока за пријављивање кандидата.
Ако Комисија не предложи ниједног од пријављених кандидата и Наставно-стручно веће
прихвати такав извештај, односно, ако Наставно-стручно веће донесе одлуку којом не
предлаже ниједног кандидата за избор у звање, Висока школа расписује нови конкурс.
Приликом избора кандидата у исто звање, када је у питању вредновање научних резултата,
узимају се у обзир услови које је кандидат испунио у периоду од последњег избора у звање у
ком се тренутно налази.
Приликом избора у више звање, кандидату који је претходно био поновно биран у исто
звање, код избора у више звање узимају се у обзир, поред услова које је испунио у периоду
који је у току и услови које испунио у избору који је претходио текућем.
Уколико је кандидат имао више поновних избора који су претходили текућем, узимају се у
обзир само услови које је испунио у последњем поновном избору који је претходио текућем.
Приликом избора у више звање кандидата којем није истекло постојеће звање, узимају се у
обзир поред услова које је испунио у периоду који је у току и услови које је испунио у
избору у звање које је претходило текућем.
Члан 7.
Наставно-стручно веће утврђује предлог за избор у звање наставника и сарадника на основу
Извештаја комисије о свим пријављеним кандидатима који садржи потпуне, правилно
разврстане и оцењене резултате рада сваког кандидата, о чему се стара председник Комисије
за избор у звање, односно лице које он овласти.
Чланови комисије за писање извештаја о кандидату за избор у звање одговорни су за
потпуну, правилну и тачну класификацију и квантификацију резултата рада кандидата.
Члан 8.
Комисија у извештају о пријављеним кандидатима доставља и предлог кандидата за избор у
звање.
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Комисија је обавезна да извештај са предлогом из претходног става учини јавним,
истицањем на огласној табли Високе школе или објављивaњем на интернет страници школе
најмање 2 дана пред доношење одлуке о избору у звање.
На извештај са предлогом кандидата за избор у звање који је учињен јавним могу се улагати
образложени приговори.
Члан 9.
Чланови комисије за писање извештаја изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености
услова за избор у звање у писаној форми и то потврђују својим потписом.
Члан 10.
Извештај комисије по Конкурсу о пријављеним кандидатима за избор у звање, ставља се на
увид јавности и мора бити објављен на званичној интернет страници високошколске
установе и бити доступан јавности најмање 30 дана од дана објављивања.
Члан 11.
По пријему извештаја и предлога Комисије, као и евентуалних приговора на извештај,
Наставно-стручно веће најкасније у року од 30 дана од дана пријема разматра предлог са
комплетном документацијом.
Наставно веће може донети:
1. одлуку о избору у звање – према утврђеном предлогу Комисије;
2. одлуку да се не изабере кандидат по утврђеном предлогу Комисије;
3. закључак о одлагању доношења одлуке, тј. о потреби прибављања додатних појашњења.
У случају ситуације из претходног става, Наставно-стручно веће ће одредити рок који не
може бити дужи од 20 дана од дана доношења закључка, ради прибављања потребних
појашњења.
Након истека рока, Наставно-стручно веће ће донети одлуку у смислу става 1. овог члана.
Члан 12.
Право гласа у поступку избора у звање имају само они чланови Наставно-стручног већа који
имају исто или више звање од звања у које се кандидат бира.
Сви чланови Наставно-стручног већа који имају исто или више звање од звања у које се
кандидат бира по аутоматизму улазе у састав Изборног већа за конкретан избор у звање.
Одлука Наставно-стручног већа о избору кандидата у звање је важећа уколико је седници
присуствовало најмање 2/3 (две трећине) чланова Наставно-стручног већа који улазе у састав
Изборног већа за конкретан избор у звање.
Председник Наставно-стручног већа пре гласања о усвајању извештаја о избору у звање
констатује колико чланова Изборног већа чини кворум за одлучивање у конкретном случају
избора у звање.
Кандидат је изабран у звање уколико је за предлог Комисије гласала већина присутних
чланова Изборног већа у конкретном поступку избора у звање.
Гласање је по правилу јавно а може се обавити и прозивком.
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Ако постоје оправдани разлози, Наставно веће може већином гласова присутних донети
одлуку да се избор обави тајним гласањем.
Члан 13.
На одлуку о избору у звање се може изјавити приговор у року од 8 дана од дана пријема
одлуке односно од дана истицања одлуке на веб страници школе.
Приговор се предаје Комисији а подноси Наставно-стручном већу.
Комисија има рок од 8 дана по пријему приговора да донесе одлуку о приговору.
Ако Комисија утврди да је приговор основан, доноси нов извештај са предлогом за избор у
звање и доставља га Наставно-стручном већу на поновно одлучивање.
Ако Комисија утврди да је приговор неоснован, приговор са својим мишљењем о приговору
доставља Наставно-стручном већу.
Наставно-стручно веће може усвојити приговор ако утврди да је приговор основан и донети
одлуку да се извештај и одлука о избору у звање поништи и да се:
1. приступи изради новог извештаја и предлога за избор у звање;
2. да се распише нови конкурс, ако је очигледно да ни један од пријављених кандидата
не испуњава услове конкурса.
3.
Наставно-стручно веће у случају из претходног става може формирати нову комисију за
припрему извештаја и предлога односно може израду извештаја поверити истој комисији.
Одлука Наставно-стручног већа по приговору је коначна у оквиру Високе школе а
подносилац приговора има право на тужбу суду.
Наставно веће има рок од 15 дана од дана пријема приговора да донесе коначну одлуку по
приговору.
Уколико Наставно-стручно веће донесе одлуку да Комисија изради нови извештај и предлог
за избор у звање, Комисија је обавезна да израду новог извештаја и предлога уради у року од
8 дана од дана доношења те одлуке.
Наставно-стручно веће је дужно да на најкасније на првој следећој седници разматра нови
извештај и предлог за избор у звање.
Члан 14.
Одлука о изабраном кандидату се доставља учесницима конкурса који су доставили своје
електронске адресе у електронској форми, у супротном, одлука се доставља на адресу
учесника на конкурсу у писаној форми.
Члан 15.
Код избора у звање предавача ван радног односа, поступак се састоји у следећем:
- Висока школа утврђује предлог потенцијалних кандидата за предавача ван радног
односа и позива их да доставе доказе потребне за избор за предавача ван радног
односа (оверене копије диплома високог образовања, податке о знањима и вештинама,
објављени радови, учешће на пројектима, семинарима, подаци о раду у настави и сл.)
и утврђује рокове за подношење пријава.
- директор Високе школе именује трочлану комисију за писање Извештаја о
предложеном кандидату коју чине наставници школе;
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-

-

комисија сачињава Извештај о пријављеном кандидату и доставља га Наставностручном већу;
Наставно-стручно веће доноси одлуку о избору у звање предавача ван радног односа;
Уговор о ангажовању закључује директор, у трајању од најдуже једне школске године
са могућношћу продужења за време трајања изборног периода.
Члан 16.
Код избора у звање сарадника ван радног односа, поступак се састоји у следећем:
Сарадник ван радног односа (демонстратор) се бира на основу интерног конкурса кога
расписује директор Високе школе.

-

Директор Високе школе на предлог Наставно-стручног већа именује трочлану
Комисију за сачињавање Извештаја за избор у звање сарадника ван радног односа
(демонстратора).

-

Комисија сачињава Извештај о пријављеном кандидату и доставља га Наставностручном већу.

-

Наставно стручно веће доноси одлуку о избору у звање сарадника ван радног односа
(демонстратора).

-

Сарадник ван радног односа (демонстратор) може бити изабран на период од једне
године а уговор о ангажовању закључује директор у трајању најдуже од једне
школске године.

Члан 17.
Код избора у звање сарадника практичара и клиничког асистента, поступак се састоји
у следећем:
- Сарадник практичар и клинички асистент за потребе реализације дела практичне
наставе се бирају на основу интерног конкурса кога расписује директор Високе
школе.
- Кандидат за избор сарадника практичара/клиничког асистента за потребе реализације
дела наставе поред пријаве на интерни конкурс доставља доказе потребне за избор за
наведено звање и то: биографију и копију дипломе о стеченом високом образовању.
- Кандидат за сарадника практичара/клиничког асистента може бити само оно лице које
је запослено у установама са којима Висока школа има Уговор о пословно техничкој
сарадњи за обављање праксе.
- Директор Високе школе на предлог Наставно-стручног већа именује трочлану
Комисију за сачињавање Извештаја за избор у звање сарадника практичара
/клиничког асистента.
- Комисија сачињава Извештај о пријављеном кандидату и доставља га Наставностручном већу.
- Наставно - стручно веће доноси одлуку о избору у звање сарадника практичара
/клиничког асистента.
- Уговор о допунском раду сарадника практичара/ клиничког асистента закључује
директор у трајању од најдуже једне школске године.
- Уговор са сарадником практичаром /клиничким асистентом се закључује уз обавезну
претходну сагласност установе у којој је сарадник практичар/клинички асистент
запослен а са којом Висока школа има Уговор о пословно техничкој сарадњи.
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ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
Члан 18.
Избор у звања наставника на високим школама струковних студија заснива се на оствареним
и мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих услова, исказују и следећим
елементима:
1. Обавезни елементи:
1.1. наставни рад;
1.2. развојно-истраживачки, научно-истраживачки и стручни, односно уметнички рад;
2. Изборни елементи:
2.1. стручно-професионални допринос (аутор/коаутор елабората или студије, руководилац
или сарадник на истраживачким пројектима, иноватор, аутор/коаутор патента или техничког
унапређења, аутор/коаутор уметничког пројекта или дела, сарадник на уметничком пројекту
и др.);
2.2. допринос академској и широј заједници (ангажовање у националним или међународним
истраживачким пројектима или пројектима за унапређење наставе, ангажовање у
националним или међународним научним или стручним организацијама, институцијама од
јавног значаја, културним или уметничким институцијама и др.); и
2.3. сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно институцијама
културе или уметности у земљи и иностранству (заједнички студијски програми или
истраживачки пројекти, мобилност, интернационализација студија и др.).
Обавезни елементи дефинисани су овим минималним условима, а високошколска установа
прецизније уређује садржаје изборних елемената.
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два од три изборна елемента, који морају
да буду наведени и образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима за избор у
звање.
Члан 19.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа из Правилника о
категоризацији и рангирању научних часописа ("Службени гласник РС", број 159/20) и
Правилника о стицању истраживачких и научних звања ("Службени гласник РС", број
159/20).
Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у звање.
За поље друштвено-хуманистичких наука, са часописима из категорија М21-М23
изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне области,
коју је утврдио Национални савет за високо образовање.
До утврђивања листе престижних светских часописа, престижним светским часописима за
научне области у пољу друштвено-хуманистичких наука који за потребе избора у звања
наставника могу бити изједначени са часописима из категорија М21-М23 сматраће се
часописи са листе часописа који се вреднују у поступку избора у звања у пољу друштвенохуманистичких наука коју је утврдио Универзитет у Београду.
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Листе из ст. 3. и 4. овог члана се не могу проширивати.
Члан 20.
Научноистраживачки стручни и професионални допринос оцењује се на основу доказа које
прилаже кандидат, годишњег извештаја о раду (самоеваулација) наставника оквиру збирне
самоеваулације научне продукције високе школе.
Члан 21.
Оцена способности за наставни рад и оцена резултата рада кандидата за избор у звање
наставника у настави као и ангажовање кандидата у развоју наставе и других делатности
Високе школе, прилагођава се Препоруци Националног савета за високо образовање.
Приликом оцене способности за наставни рад и резултата рада у настави се узима у обзир
мишљење студената формирано на основу анкете, у складу са општим актом Високе школе.
За кандидате који се први пут бирају у звање и немају педагошко искуство, способност за
наставни рад може се вредновати на основу приступног предавања.
Полазећи од препоруке из става 1.овог члана Правилника, оцена способности за наставни рад
и оцена резултата Педагошког рада заснива се нарочито на:
− ефективно одржаној настави (студијски програми, наставни предмети (модули) и
часови наставе);
методологији извођења наставе и развоју квалитетног материјала за употребу у настави
(задатака, демострационих огледа, групних радова и сл.);
односу према настави и наставним обавезама;
начину оцењивања и успешности студената у стицању знања и вештина;
припреми и вођењу студијских програма;
доступности студентима за консултације, објашњења и савете и
добијеним наградама и признањима за рад у настави.
Полазећи од препоруке из става 1.овог члана Правилника, допринос академској и широј
заједници оцењује се нарочито на:
учешћу у раду органа и тела Високе школе;
учешћу у комисијама за избор у звање наставника;
руковођењу активностима на Високој школи;
− доприносу активностима које побољшавају углед и статус високих школа; − вођење
професионалних (струковних) организација;
− организацији, учешћу и вођењу локалних, регионалних, националних или
интернационалних уметничких и спортских менифестација (изложбе, фестивали,
уметнички конкурси, спортска такмичења, конференције и скупови);
− учешћу у раду одбора, законодавних тела, професионалних организација и
− изради професионалних експертиза и рецензирању радова и пројеката.
Допринос у настави и допринос академској и широј заједници оцењују се на основу доказа
које прилаже кандидат, годишњег извештаја (самоевалуацији) наставника, у оквиру збирне
самоевалуације наставника као и мишљења студената.
Члан 22.
НАСТАВНИЦИ У ВИСОКОЈ ШКОЛИ
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22. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА И ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА
У звање професор струковних студија може бити изабран кандидат који испуњава следеће
услове:
1. Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив доктора наука у
одговарајућој научној области на акредитованом универзитету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне
области у иностранству, а која је призната у складу са Законом о високом образовању
("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21,
67/21 - др. закон и 67/21) и Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије
("Службени гласник РС", бр. 27/18 и 6/20), или,
У пољу уметности, да је стекао уметнички назив доктора уметности у одговарајућој области
уметности на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
Републици Србији или стекао диплому доктора уметности у иностранству, а која је призната
у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација
Републике Србије, или да је стекао високо образовање првог или другог степена из
уметничке области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и
акредитованом студијском програму у Републици Србији или у иностранству, која је
призната у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру
квалификација Републике Србије, и има призната уметничка остварења;
2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
- позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се
односи на претходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство);
- позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).
3. Да има радно искуство од најмање 10 година и да је у том периоду постигао одговарајуће
резултате, а који се односе на следеће:
- да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или
стручних пројеката, односно уметничких пројеката, који су реализовани у привредном или
јавном сектору и то из области за коју се врши избор у звање, осим за наставнике који
предају академско-општеобразовне предмете;
- да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се бира, односно да је
остварио уметничка дела;
- да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, осим
за поље уметности;
- да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака за потребе
привредног и друштвеног сектора кроз завршне, специјалистичке и мастер радове, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
- да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку задатака који су
намењени студентима као и широј стручној јавности, осим у пољу уметности;

9

- да је стекао друге референце релевантне за избор у звање професора струковних студија.
Члан 23.
МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
23.1. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

ПРОФЕСОР
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

Обавезни услови:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен
на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема
педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година)
најмање 12 бодова остварених објављивањем радова, од којих је један
рад из категорије М20 и један рад из категорије М51 из научне области
за коју се бира.
4. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два
саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60.
5. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за
коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју
се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за
коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање.
6. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану
најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер
струковним студијама, осим за наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема
специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у
комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
7. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два
стручна пројекта у привреди или установама или радно искуство у
привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим
за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим самосталним високошколским институцијама у
земљи и иностранству.
Предност приликом избора кандидата:
1. већи број објављених радова, односно повољнија структура радова;
2. већи број студентских оцена изнад оцене 4;
3. дужи стаж у настави.
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23.2. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
ПОЉУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ПРОФЕСОР
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

Обавезни услови:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен
на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема
педагошко искуство, приступно предавање из области за коју се бира,
позитивно оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година)
најмање 7.5 бодова остварених објављивањем радова који припадају
категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, а од
тога најмање један рад категорије М20 и два рада категорије М30 из
области за коју се бира.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за
коју се бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју
се бира, или превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за
коју се бира, објављени у периоду од избора у наставничко звање;
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану
најмање два завршна рада на специјалистичким, односно мастер
струковним студијама, осим за наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете. Уколико високошколска установа нема
специјалистичке или мастер струковне студије потребно је учешће у
комисији за одбрану најмање три завршна рада на основним студијама;
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање три
развојно-истраживачка или стручна пројекта са финансијском
подршком корисника у привреди или установама, или радно искуство у
привреди или установама релевантним за област за коју се бира, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и
иностранству.
Предност приликом избора кандидата:
1. већи број објављених радова, односно повољнија структура радова;
2. већи број студентских оцена изнад оцене 4;
3. дужи стаж у настави;
4. доказани допринос иновативним приступима и њихова примена у
дотадашњем раду.
Члан 24.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА У ПОЉУ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА И ПОЉУ МЕДИЦИНСКИ НАУКА
У звање виши предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове:
1. Да је завршио академске студије трећег степена и стекао научни назив доктора наука у
одговарајућој научној области на акредитованом универзитету и акредитованом студијском
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програму у Републици Србији или стекао диплому доктора наука из одговарајуће научне
области у иностранству, а која је призната у складу са Законом о високом образовању и
Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије, или,
У пољу уметности, да је стекао уметнички назив доктора уметности у одговарајућој области
уметности на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
Републици Србији или стекао диплому доктора уметности у иностранству, а која је призната
у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација
Републике Србије, или да је стекао високо образовање првог или другог степена из
уметничке области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и
акредитованом студијском програму у Републици Србији или у иностранству која је
призната у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру
квалификација Републике Србије, и има призната уметничка остварења;
2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
- позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се
односи на претходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство);
- позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).
3. Да има радно искуство од најмање пет година и да је у том периоду постигао одговарајуће
резултате, а који се односе на следеће:
- да је руководио или учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или
стручних пројеката, односно уметничких пројеката, који су реализовани у привредном или
јавном сектору и то из области за коју се врши избор у звање, осим за наставнике који
предају академско-општеобразовне предмете;
- да је објавио више научних и стручних радова из уже области за коју се бира, односно да је
остварио уметничка дела;
- да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, осим
за поље уметности;
- да је учествовао у укључивању студената у решавање конкретних задатака за потребе
привредног и друштвеног сектора кроз завршне, специјалистичке и мастер радове, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
- да је у претходном изборном периоду објавио књигу, уџбеник или збирку задатака који су
намењени студентима као и широј стручној јавности, осим у пољу уметности;
- да је стекао друге референце релевантне за избор у звање вишег предавача струковних
студија.
24.1. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА У ПОЉУ
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Обавезни услови за први избор у звање:
ВИШИ
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
ПРЕДАВАЧ акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
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целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко
искуство, приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) најмање 9
бодова остварених објављивањем радова, од којих је један рад из категорије
М20 или два рада из категорије М51 из научне области за коју се бира.
4. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) два
саопштења на научним скуповима категорије М30 и М60.
5. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се
бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или
превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира,
објављени у периоду од избора у наставничко звање.
6. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два
завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама,
осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер
струковне студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три
завршна рада на основним студијама.
7. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна
пројекта у привреди или установама или радно искуство у привреди или
установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који
предају академско-општеобразовне предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода;
2. У претходном изборном периоду објављен један рад из категорије М20 или
два рада из категорије М51 из научне области за коју се бира.
3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на научним
скуповима категорије М30 и М60.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се
бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или
превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира,
објављени у периоду од избора у наставничко звање.
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два
завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама,
осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер
струковне студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три
завршна рада на основним студијама.
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна
пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који предају
академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и
иностранству.
Предност приликом избора кандидата:
1. већи број објављених радова, односно повољнија структура радова;
2. већи број студентских оцена изнад оцене 4;
3. дужи стаж у настави
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24.2. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА У ПОЉУ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Обавезни услови за први избор у звање:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко
искуство, приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране самосталне високошколске установе;
3. У последњем изборном периоду (или у последњих пет година) најмање 6
бодова остварених објављивањем радова који припадају категоријама М10 +
М20 + М30 + М40 + М50 + М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад
категорије М20 и један рад категорије М30 из области за коју се бира.
4. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се
бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или
превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира,
објављени у периоду од избора у наставничко звање;
5. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два
завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама,
осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне
студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада
на основним студијама;
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојноистраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у
привреди или установама, или радно искуство у привреди или установама
релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају
академско-општеобразовне предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода;
2. У последњем изборном периоду најмање 6 бодова остварених
објављивањем радова који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 +
М50 + М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад категорије М20 и један
ВИШИ
ПРЕДАВАЧ рад категорије М30 из области за коју се бира.
3. Књига из релевантне области, или одобрен уџбеник за ужу област за коју се
бира, или поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира, или
превод иностраног уџбеника одобреног за ужу област за коју се бира,
објављени у периоду од избора у наставничко звање;
4. У последњем изборном периоду учешће у комисији за одбрану најмање два
завршна рада на специјалистичким, односно мастер струковним студијама,
осим за наставнике који предају академско-општеобразовне предмете.
Уколико високошколска установа нема специјалистичке или мастер струковне
студије потребно је учешће у комисији за одбрану најмање три завршна рада
на основним студијама;
5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојноистраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у
привреди или установама, осим за наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
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3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и
иностранству.
Предност приликом избора кандидата:
1. већи број објављених радова, односно повољнија структура радова;
2. већи број студентских оцена изнад оцене 4;
3. дужи стаж у настави;
4. доказани допринос иновативним приступима и њихова примена у
дотадашњем раду.
Члан 25.
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ПРЕДАВАЧА ЗА ПОЉЕ ДРУШТВЕНОХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА И ПОЉЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
У звање предавач може бити изабран кандидат који испуњава следеће услове:
1. Да је стекао академски назив магистра наука или стручни назив специјалисте академских
студија из научне (стручне) области за коју се бира у звање на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно
стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира у звање, у иностранству а
који је признат у складу са Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру
квалификација Републике Србије, или,
У пољу уметности, да је стекао назив магистра или специјалисте академских студија из
уметничке области за коју се бира у звање, на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму, или да је стекао високо образовање првог или другог степена, из
уметничке области за коју се бира у звање, на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у Републици Србији, или у иностранству, а које је признато у складу са
Законом о високом образовању и Законом о Националном оквиру квалификација Републике
Србије, и има призната уметничка остварења;
2. Да испољава способност за наставни рад што се доказује:
- позитивном оценом педагошког рада коју је кандидат добио у студентској анкети а која се
односи на претходни изборни период (за кандидате који имају педагошко искуство);
- позитивном оценом приступног предавања (за кандидате који немају педагошко искуство).
3. Да је постигао одговарајуће резултате у претходном периоду, а који се односе на следеће:
- да је учествовао у изради више развојно-истраживачких, научних или стручних пројеката,
односно уметничких пројеката, и то из области за коју се врши избор у звање, осим за
наставнике који предају академско-општеобразовне предмете;
- да је објавио више стручних радова из уже области за коју се бира, односно да је остварио
уметничка дела;
- да је учествовао са радовима на научним и стручним семинарима и конференцијама, осим
за поље уметности;
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- да је учествовао у организацији и спровођењу показних вежби студентима у предузећима и
установама, осим за поље уметности и наставнике који предају академско-општеобразовне
предмете.
25.1. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА У ПОЉУ ДРУШТВЕНОХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Обавезни услови за први избор у звање:
1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста академских
студија из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће
студије, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском
програму;
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко
искуство, приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено
од стране самосталне високошколске установе;
3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у високом
образовању или најмање пет година радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира.
4. У последњих пет година 6 бодова остварених објављивањем радова, од
којих два рада из категорије М51 или М52 из области за коју се бира.
5. Два саопштења на међународним или домаћим научним скуповима из
области за коју се бира.
6. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна
пројекта у привреди или установама, или радно искуство у привреди или
установама релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који
предају академско-општеобразовне предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
ПРЕДАВАЧ
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода;
2. У претходном изборном периоду објављена два рада из категорије М51 или
М52 из области за коју се бира.
3. У претходном изборном периоду објављена два саопштења на
међународним или домаћим научним скуповима из области за коју се бира.
4. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два стручна
пројекта у привреди или установама, осим за наставнике који предају
академско-општеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и
иностранству.
Предност приликом избора кандидата:
1. већи број објављених радова, односно повољнија структура радова;
2. већи број студентских оцена изнад оцене 4;
3. дужи стаж у настави.
25.2. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА У ПОЉУ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
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Обавезни услови за први избор у звање:
1. Академски назив магистар или стручни назив специјалиста академских
студија из области за коју се бира, уз претходно завршене одговарајуће студије,
стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму;
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода, или, за лице које нема педагошко искуство,
приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
самосталне високошколске установе;
3. Најмање три године радног искуства у настави са студентима у високом
образовању и или најмање пет година радног искуства на стручним пословима
примерено области за коју се бира.
4. У последњих 5 година најмање 4.5 бода остварених објављивањем радова
који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 + М80 +
М90, од тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије М51
или М52 из области за коју се бира.
5. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојноистраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у
привреди или установама, или радно искуство у привреди или установама
релевантним за област за коју се бира, осим за наставнике који предају
академско-општеобразовне предмете.
Обавезни услови за поновни избор у звање:
ПРЕДАВАЧ 1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода;
2. У последњем изборном периоду најмање 4.5 бода остварених објављивањем
радова који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + М60 +
М80 + М90, од тога најмање један рад категорије М33 и један рад из категорије
М51 или М52 из области за коју се бира.
3. У последњем изборном периоду учешће у изради најмање два развојноистраживачка или стручна пројекта са финансијском подршком корисника у
привреди или установама, осим за наставнике који предају академскоопштеобразовне предмете.
Изборни услови (минимално 2 од 3):
1. Стручно-професионални допринос.
2. Допринос академској и широј заједници.
3. Сарадња са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству.
Предност приликом избора кандидата:
1. већи број објављених радова, односно повољнија структура радова;
2. већи број студентских оцена изнад оцене 4;
3. дужи стаж у настави;
4. доказани допринос иновативним приступима и њихова примена у
дотадашњем раду.
НАСТАВНО ОСОБЉЕ У ОКВИРУ ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

25.1.
•
•

Члан 25.
НАСТАВНИК ВЕШТИНА
висока стручна спрема првог степена из области за коју се бира, а за коју у Републици
Србији не постоје докторске студије;
способност за наставни рад (позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са
Препоруком Националног савета за високо образовање и мишљења студената
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•
•
•
•

25.2
•
•

•
•
•

25.3.

формираног у складу са општим актом Високе школе, позитивна оцена приступног
предавања (за кандидате који немају педагошко искуство);
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима,
са рецензијама;
више научних радова од значаја за развој науке, односно уметности у ужој научној,
односно уметничкој области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама;
више радова саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима или значајних за педагошку праксу;
НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА:
висока стручна спрема првог степена из области за коју се бира са оствареном
просечном оценом најмање 8,50;
способност за наставни рад (позитивна оцена педагошког рада добијена у складу са
Препоруком Националног савета за високо образовање и мишљења студената
формираног у складу са општим актом Високе школе, позитивна оцена приступног
предавања (за кандидате који немају педагошко искуство);
научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима,
са рецензијама;
више научних радова од значаја за развој науке, односно уметности у ужој научној,
односно уметничкој области објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама;
најамње остварена 3 бода за више радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима или значајних за педагошку праксу;
ПРЕДАВАЧ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Ближи услови:
• стечено високо образовање најмање мастер академских студија из области за коју се
бира;
• има неопходна знања и вештине у одговарајућој области и показује смисао за
наставни рад ;
• ангажује са на предлог стручног већа (катедре) за извођење наставе и вежби
искључиво на стручно-апликативним предметима;
• наставу и вежбе може изводити и на првом и на другом степену студија;
• ангажовање може бити максимално до једне трећине часова наставе на предмету у
току семестра.
При избору у звање комисија ће рангирати кандидате на основу:
више опште просечне оцене у току студирања;
више просечне оцене из предмета из уже научне области за коју се бира;
већег броја положених испита из предмета из уже научне области из које се бира;
дипломског рада и семинарских радова из уже научне области за коју се бира;
показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета из уже научне области
(стручна пракса, студијска путовања итд.)
25.4.
ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР
У звање гостујућег професора бира се без расписивања конкурса наставник у звању
професора, са друге самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије.

25.5.

НАСТАВНИК ПО ПОЗИВУ
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Висока школа може ангажовати истакнутог научника или уметника да одржи предавање као
наставник по позиву.
Наставник по позиву не мора бити запослен на другој високошколској установи на
територији Србије, односно на високошколској установи у иностранству.
25.6.
АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ
Научни назив доктор наука из области за коју се бира и који показује смисао и способност за
наставни рад.
При избору у звање комисија ће рангирати кандидате на основу:
− више опште просечне оцене у току студирања;
− више просечне оцене из предмета из уже научне области за коју се бира;
− већег броја положених испита из предмета из уже научне области из које се бира;
− завршног докторског рада и радова из уже научне области за коју се бира;
− већег броја објављених научних и стручних радова у домаћим и иностраним
публикацијама;
− врсте и броја добијених студентских признања од високошколске установе, локалне
односно шире заједнице;
− активног учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада
− путем самосталног излагања већег броја наставних садржаја или учешћа у дебатама,
дискусијама, итд;
− показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета из уже научне области
(стручна пракса, студијска путовања итд.)
− познавања страног језика.
25.7.
АСИСТЕНТ
Стручна спрема: магистар наука, студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао и способност за наставни
рад а у пољу медицинских наука и лице са завршеном здравственом специјализацијом.
При избору у звање комисија ће рангирати кандидате на основу:
- више опште просечне оцене у току студирања;
- више просечне оцене из предмета из уже научне области за коју се бира;
- већег броја положених испита из предмета из уже научне области из које се бира;
- дипломског рада и семинарских радова из уже научне области за коју се бира;
- већег броја објављених научних и стручних радова у домаћим и иностраним
публикацијама;
- врсте и броја добијених студентских признања од високошколске установе, локалне
односно шире заједнице;
- активног учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада
- путем самосталног излагања већег броја наставних садржаја или учешћа у дебатама,
дискусијама, итд;
- показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета из уже научне области
(стручна пракса, студијска путовања итд.)
- познавања страног језика.
25.8
САРАДНИК У НАСТАВИ
Стручна спрема: студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и ако има способности за
наставни рад, односно студента мастер струковних или струковних специајлистичких
студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
ако има способности за наставни рад.
При избору у звање комисија ће рангирати кандидате на основу:
- више опште просечне оцене у току студирања;
- више просечне оцене из предмета из уже научне области за коју се бира;
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-

-

већег броја положених испита из предмета из уже научне области из које се бира;
дипломског рада и семинарских радова из уже научне области за коју се бира;
већег броја објављених научних и стручних радова у домаћим и иностраним
публикацијама;
врсте и броја добијених студентских признања од високошколске установе, локалне
односно шире заједнице;
активног учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада
путем самосталног излагања већег броја наставних садржаја или учешћа у дебатама,
дискусијама, итд;
показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета из уже научне области
(стручна пракса, студијска путовања итд.)
познавања страног језика.

25.9.
САРАДНИК ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Стручна спрема: студент студија првог, другог или трећег степена који је на студијама првог
степена оставрио најмање 120 ЕСПБ и укупном просечном оценом најмање 8; При избору у
звање комисија ће рангирати кандидате на основу:
- више опште просечне оцене у току студирања;
- више просечне оцене из предмета из уже научне области за коју се бира;
- већег броја положених испита из предмета из уже научне области из које се бира;
дипломског рада и семинарских радова из уже научне области за коју се бира;
- већег броја објављених научних и стручних радова у домаћим и иностраним
публикацијама;
- врсте и броја добијених студентских признања од високошколске установе, локалне
односно шире заједнице;
- активног учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада
путем самосталног излагања већег броја наставних садржаја или учешћа у дебатама,
дискусијама, итд;
- показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета из уже научне области
(стручна пракса, студијска путовања итд.);
- познавања страног језика.
25.10.
САРАДНИК ПРАКТИЧАР И КЛИНИЧКИ АСИСТЕНТ
Стручна спрема: најмање завршене основне струковне студије и радни однос у установи у
којој се обавља пракса.
Лице изабрано у звање помаже у реализацији практичне наставе која се обавља ван
високошколске установе.
При избору у звање комисија ће рангирати кандидате на основу:
- више опште просечне оцене у току студирања;
- више просечне оцене из предмета из уже научне области за коју се бира;
- већег броја објављених научних и стручних радова у домаћим и иностраним
публикацијама;
- врсте и броја добијених студентских признања од високошколске установе, локалне
односно шире заједнице;
- активног учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима наставног рада
путем самосталног излагања већег броја наставних садржаја или учешћа у дебатама,
дискусијама, итд;
- показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета из уже научне области
(стручна пракса, студијска путовања итд.);
- познавања страног језика.
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Члан 26.
Наставно-стручно веће Високе школе може утврдити и додатне критеријуме за утврђивање
предлога за избор у звање наставника за научну област из које се реализује студијски
програм, а који могу бити строжи, али не могу заменити или битно изменити критеријуме из
овог Правилника.
У поступку избора у звање наставника и сарадника за одвијање наставе на предметима који
подразумевају поседовање специфичних знања и вештина у области уметности, комисија ће
посебно оцењивати компетенције и уметничке референце кандидата.
У случајевима описаним у ставу 2. овог члана, наведене компетенције и рефренце могу
представљати одлучујући елемент у коначној одлуци о избору кандидата .
Члан 27.
Ако се на конкурс за избор наставника не пријаве кандидати или се пријаве кандидати који
не испуњавају услове за то радно место, директор може закључити уговор о извођењу облика
наставе за одговарајућу научну област са наставником, односно сарадником друге високе
школе који је изабран за научну област којој припада тај предмет, највише за једну школску
годину, до једне трећине пуног радног времена.
По извршеној годишњој расподели предмета на наставнике и сараднике Високе школе, за
извођење наставе из предмета који захтевају ангажовање наставника и сарадника до 1/3
пуног радног времена Висока школа може без објављивања конкурса, уговором о допунском
раду ангажовати наставника односно сарадника друге високошколске установе за школску
годину.
Члан 28.
Директор Високе школе закључује уговор о раду са лицем изабраним у звање наставника или
сарадника у складу са општим актима којима се регулише рад у високом образовању и код
послодавца.
Члан 29.
Носиоци предмета запослени у Школи одговорни су за обезбеђење квалитета наставе коју
реализују предавачи ван радног односа.
Члан 30.
Изузетно, претходно предвиђени поступак се неће примењивати у ситуацијама када Закон о
високом образовању или неки други општи акт, сам пропише признавање претходно
стечених звања у нова звања.
Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу на снагу осмог дана по објављивању на порталу Високе
школе.
Председник Наставно-стручног већа
______________________________
др Еуђен Чинч
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