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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Брoj: 16-2/63
Датум: 28.03. 2016. године

На основу члана 64. став 11 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 и 68/2015), Минималних услова за избор у звања наставника на
универзитету („Службени гласник РС“, број 101/15) и члана 64. став 17. Статута
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, Сенат
Универзитета, на седници одржаној 28.03.2016. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се дефинишу јединствени минимални услови за избор у
звања наставника на Универзитету у Приштини, са привременим седиштем у Косовској
Митровици.
Члан 2.
Звања наставника на Универзитету су: доцент, ванредни професор и редовни
професор.
Према врстама студија за које су факултети акредитовани, звања наставника на
Универзитету су и: наставник страног језика, наставник вештина и наставник стручног
предмета.
Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава критеријуме
прописане Законом о високом образовању Републике Србије, Статутом Универзитета и
овим Правилником о минималним условима.
Члан 4.
Избор у звање наставника на Универзитету заснива се на оствареним и
мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих услова, исказују и на
следећим елементима:
1. Обавезни елементи:
1.1.
1.2.

наставни рад и
научно-истраживачки, односно уметнички рад.

2. Изборни елементи:
2.1.
2.2.
2.3.

стручно професионални допринос;
допринос академској и широј заједници;
сарадња са другим високошколским, научно-истарживачким,
односно институцијама културе или уметности у земљи и
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иностранству.
Члан 5.
Изборни елементи стручно-професионалног доприноса су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника
радова на факултету или универзитету у земљи или иностранству,
организација или учешће на стручним, научним или уметничким
манифестацијама локалног, националног или међународног нивоа,
учешће у раду жирија на уметничким манифестацијама локалоног,
националног или међународног нивоа,
председник или члан у комисијама за израду завршних радова на
основним, интегрисаним, мастер и докторским студијама,
аутор или коаутор елабората или студија,
руководилац или учесник у реализацији пројеката,
аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења,
експертиза, рецензија радова и пројеката,
руководилац или учесник Континуиране медицинске едукације
лиценце.

Члан 6.
Изборни елементи доприноса академској и широј заједници су:
1. председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних
стручних органа, или комисија на факултету или универзитету у земљи
или иносатранству,
2. члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј
друштвеној заједници,
3. руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно
Универзитета,
4. репризна излагања или репризна извођења уметничког дела на локалном,
националном или међународном нивоу,
5. руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената,
6. учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове,
7. учешће за оцену наступа на јавним професионалним скуповима,
8. међународне и националне награде и признања.
Члан 7.
Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научноистарживачким, односно институцијама културе или уметности у земљи и
иностранству су:
1.

2.
3.

учешће у реализацији пројеката, студија и других научних, односно
уметничких остварења са
другим
високошколским,
научноистраживачким и институцијама културе или уметности у земљи или
иностранству,
радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским
или научно-истарживачким институцијама у земљи и/или иностранству,
руковођење радом или члан органа или професионалног удружења
националног или међународног нивоа,
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4.
5.
6.
7.

чланство у уметничко-стручним организацијама у земљи или
иностранству,
учешће у програмима размене наставника и студената,
учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма,
гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству.

Члан 8.
Изборни елементи из члана 5, 6. и 7. овог Правилника се цене приликом избора у
звања наставника у сваком образовно-научном пољу, односно образовно-уметничкој
области.
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна елемента, који
морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника.
Обавезни елементи ближе су дефинисани овим Правилником о минималним
условима.
Члан 9.
Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове
да буде ментор за вођење докторске дисертације, односно докторског уметничког
пројекта, у скалду са стандардом 9 (Наставно особље ) „Правилника о изменама и
допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма“.
Члан 10.
Уколико је дошло до промене уже научне, односно уже уметничке области, осим
код првог избра узвање доцента, докторска дисертација не мора да буде из уже научне,
односно уже уметничке области, већ из научне, односно уметничке области за коју се
кандидат бира.
Под научном, односно уметничком облашћу, у смислу ових минималних услова,
подразумева се област из које се стиче докторат на акредитованом студијском
програму, а у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива
(„Сл. гласник РС“, бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009 и 81/2010).
Члан 11.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у
научно истраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Прилог 1).
Радови проистекли из докторске дисертације могу да се вреднују за избор у
звање.
За поље друштвено-хуманистичких наука, са часописима из категорије М21-М23
изједначени су часописи са листе престижних светских часописа за поједине научне
области, коју је утврдио Национални савет за високо образовање.
Факултет не може проширивати листу из става 3. овог члана.
Листа престижних светских часописа објављује се на сајту Националног савета
за високо образовање.
Члан 12.
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Кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова од онога
који носи рад који се захтева као минимални услов за избор у одређено звање, а који се
у минималним условима утврђеним овим Правилником не наводи, као што су М11-М14
или М41-М45, сматраће се да је захтевани услов испунио.
Члан 13.
Наставник може бити биран у исто звање више пута.
Кандидату који је претходно био поново биран у звање доцента, код избора у
звање ванредног професора узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору,
односно поновним изборима, испунио.
Кандидату који је претходно био поново биран у звање ванредног професора,
код избора у звање редовног професора узимају се у обзир и услови које је у том
поновном избору, односно поновним изборима, испунио.
Члан 14.
Факултет може увести додатне, строже услове за избор у звања наставника.
Сенат Универзитета доноси одлуку о избору у звање наставника из става 1. овог
члана на основу минималних услова овог Правилника и додатних строжих услова
факултета.
II. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
Члан 15.
Минимални услови за избор у звања наставника на факултетима Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици су:

а) за поље медицинских наука
ДОЦЕНТ

Услови за први избор у звање доцента

Д
О
Ц
Е
Н
Т

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне
услове:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23.
5. Најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
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Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити поново бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора у звање
доцента.
3. Најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

В А Н Р Е Д Н И П Р О Ф Е СО Р
В
А
Н
Р
Е
Д
Н
И

П
Р
О
Ф
Е

Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Испуњени услови за избор у звање доцента.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на
универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора У звање доцентаа, у часописима категорије М21, М22 или М23.
5. Најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
6. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.
7. Од стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем) за
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С
О
Р

ужу научну област за коју се бира.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити поново бирано лице које испуњава
следеће минималне услове:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23, у периоду од последњег избора у звање
ванредног професора.
3. Најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Услови за избор у звање редовног професора
Р
Е
Д
О
В
Н
И

П
Р
О
Ф

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање редовног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
3. Објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21,
М22 или М23.
4. Најмање један рад објављен у часопису који издаје Медицински
факултет Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у
Косовској Митровици, у којем је кандидат првопотписани аутор рада.
5. Цитираност од 10 хетероцитата.
6. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном
скупу или два саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима.
7. Књига из релевантне области, одобрен од старне наставно научног већа
факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод
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Е
С
О
Р

одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну област за коју се бира,
објављеног у периоду од избора у наставничко звање.
8. Резултат у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.
9. Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским студијама.
10. Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и
услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са
стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма“.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

б) за поље техничко-технолошких наука
ДОЦЕНТ

Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне
услове:

Д
О
Ц
Е
Н
Т

1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити поново бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
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1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора у звање
доцента.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

В А Н Р Е Д Н И П Р О Ф Е СО Р
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
В
А
Н
Р
Е
Д
Н
И

1. Испуњени услови за избор у звање доцента.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на
универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора У звање доцентаа, у часописима категорије М21, М22 или М23.
5. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.
6. Од стране наставно-научног већа факултета
одобрен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем) за
ужу научну област за коју се бира.

Ф

ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Е

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

С

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити поново бирано лице које испуњава
следеће минималне услове:

П
Р
О

О
Р

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23, у периоду од последњег избора у звање
ванредног професора.

ПРИМЕЊУЈЕ СЕ НА СВЕ КОНКУРСЕ ОД 1. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ

www.pr.ac.rs

10
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање редовног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:

О

1. Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
3. Објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21,
М22 или М23.

В

4. Цитираност од 10 хетероцитата.

Н

5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном
скупу или два саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима.
6. Књига из релевантне области, oдобрен од старне наставно научног већа
факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод
одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну област за коју се бира,
објављеног у периоду од избора у наставничко звање.
7. Резултат у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.
8. Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским студијама.
9. Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и
услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са
стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма“.

Р
Е
Д

И

П
Р
О
Ф
Е
С
О
Р

ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

в) за поље природно-математичких наука
ДОЦЕНТ

Услови за први избор у звање доцента
Д

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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О
Ц
Е
Н
Т

У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне
услове:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављена два рада из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23.
5. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
Природно математичког факултета Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат
први аутор. Рад у часопису Природно математичког факултета се може
заменити једним радом из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23, уколико кандидат први пут заснива
радни однос на Природно-математичком факултету у Косовској
Митровици.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити поново бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора у звање
доцента.
3. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
Природно математичког факултета Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат
први аутор.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
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В А Н Р Е Д Н И П Р О Ф Е СО Р
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:

В
А
Н
Р
Д
Н
И
П
Р
О
Ф
Е
С
О
Р

1. Испуњени услови за избор у звање доцента.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на
универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављена три рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање доцента, у часопису категорије М21, М22 или М23.
5. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
Природно математичког факултета Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат
први аутор. Рад у часопису Природно математичког факултета се може
заменити једним радом из научне области за коју се бира објављен у
часопису категорије М21, М22 или М23, уколико кандидат први пут
заснива радни однос на Природно-математичком факултету у
Косовској Митровици.
6. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.
7. Од стране наставно-научног већа факултета
одобрен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем) за
ужу научну област за коју се бира.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити поново бирано лице које испуњава
следеће минималне услове:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављена два рада из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22 или М23, у периоду од последњег избора у звање
ванредног професора.
3. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
Природно математичког факултета Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат
први аутор.
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање редовног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:

Р
Е
Д
О
В
Н
И

П
Р
О
Ф
Е
С
О
Р

1. Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
3. Објављена четири рада из научне области за коју се бира, у периоду од
претходног избора у звање ванредног професора, у часописима
категорије М21, М22 или М23.
4. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
Природно математичког факултета Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у којем је кандидат
први аутор. Рад у часопису Природно математичког факултета се може
заменити једним радом из научне области за коју се бира објављен у
часопису категорије М21, М22 или М23, уколико кандидат први пут
заснива радни однос на Природно-математичком факултету у
Косовској Митровици.

5. Цитираност од 10 хетероцитата.
6. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном
скупу или два саопштења на међународним или домаћим научним
скуповима.
7. Књига из релевантне области, oдобрен од старне наставно научног већа
факултета уџбеник, поглавље у одабраном уџбенику или превод
одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну област за коју се бира,
објављеног у периоду од избора у наставничко звање.
8. Резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету.
9. Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским студијама.
10. Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и
услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са
стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма“.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
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кандидатима за избор у звање наставника.

г) за поље друштвено-хуманистичких наука
ДОЦЕНТ

Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне
услове:
1. Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен на
акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22, М23 или М24 или три рада из научне области за
коју се бира у часописима категорије М51.
Д
О
Ц
Е
Н
Т

ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима а 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити поново бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22, М23 или М24 или три рада из научне области за
коју се бира у часописима категорије М51, у периоду од последњег
избора у звање доцента.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

В А Н Р Е Д Н И П Р О Ф Е СО Р
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Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:

И

1. Испуњени услови за избор у звање доцента.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на
универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Објављена два рада из научне области за коју се бира, у периоду од
избора У звање доцентаа, у часописима категорије М21, М22, М23 или
М24 или пет радова из научне области за коју се бира у часописима
категорије М51.
5. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.
6. Од стране наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник или
научна монографија (са ИСБН бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање.

П

ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Р

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

О

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити поново бирано лице које испуњава
следеће минималне услове:

В
А
Н
Р
Е
Д
Н

Ф
Е
С
О
Р

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Објављен један рад из научне области за коју се бира у часопису
категорије М21, М22, М23 или М24 или четири рада из научне области
за коју се бира објављена у часопису категорије М51, у периоду од
последњег избора у звање ванредног професора.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Услови за избор у звање редовног професора
Р

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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У звање редовног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
3. Објављен један рад из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М21,
М22 или М23.
4. Објављен један рад из научне области за коју се бира, у периоду од
избора у звање ванредног професора, у часописима категорије М24.
5. Објављених пет радова из научне области за коју се бира, у часопису
категорије М51, у периоду од избора у звање ванредног професора.

6. Цитираност од 10 хетероцитата.
7. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном
скупу или два саопштења на међународном или домаћем научном
скупу.
8. Одобрен од старне наставно научног већа факултета универзитетски
уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета, или научна монографија (са ИСБН бројем) из научне
области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.
9. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.
10. Учешће у комисијама за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским студијама.
11. Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и
услове да буде ментор за вођење докторске дисертације у складу са
стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма“.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

д) за поље уметности
ДОЦЕНТ

Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне
услове:
Д
О

1. Диплома доктора уметности или диплома магистра уметности, стечене
на акредитованом универзитету, односно на акредитованом студијском
програму у земљи или диплома доктора уметности или магистра
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уметности стечена у иностранству, призната у скалду са Законом о
високом образовању.
У звање доцента може бити изабрано и лице које има високо
образовање првог степена са 240 ЕСПБ или другог степена и призната
уметничка, односно стручно-уметничка дела из области за коју се бира.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање доцента, уколико нема педагошко искуство на универзитету.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
4. Три репрезентативне референце, наведене у члану 16, у ужој
уметничкој области за коју се бира.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање доцента може бити поново бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Три репрезентативне референце, наведене у члану 16, у ужој
уметничкој области за коју се бира у периоду од последњег избора у
звање доцента.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

В А Н Р Е Д Н И П Р О Ф Е СО Р
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
В
А
Н
Р

1. Испуњени услови за избор у звање доцента.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у
звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство.
3. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га је било).
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4. Шест репрезентативних референци, наведених у члану 16, у ужој
уметничкој области за коју се бира, најмање две различите категорије,
од којих најмање три од избора у звање доцента.
5. Менторство на два завршна рада на свим нивоима студија, а уколико
студијским програмом није омогућено да наставник буде биран за
руководиоца завршног рада, то се може заменити једном
репрезентативном референцом у ужој уметничкој области за коју се
бира, у периоду од избора у звање доцента.

Е

ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

С

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора

О

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање ванредног професора може бити поново бирано лице које испуњава
следеће минималне услове:

О
Ф

Р

1. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
2. Шест репрезентативних референци, наведених у члану 16, у ужој
уметничкој области за коју се бира, најмање две различите категорије,
од којих најмање три од последњег избора у звање ванредног
професора.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Услови за избор у звање редовног професора
Р
Е
Д
О
В
Н
И
П

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У звање редовног професора може бити бирано лице које испуњава следеће
минималне услове:
1. Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода.
3. Девет репрезентативних референци, наведених у члану 16, у ужој
уметничкој области за коју се бира, најмање три различите категорије,
од којих најмање три од последњег избора у звање ванредног
професора (пожељно је да се бар једна од ових референци односи на
објављена теоријска или уџбеничка дела).
4. Резултат у развоју уметничког подмлатка на факултету.
5. Менторство на шест завршних радова на свим нивоима студија, а
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Р
О
Ф
Е
С
О
Р

уколико студијским програмом није омогућено да наставник буде
биран за руководиоца завршног рада, то се може заменити са две
репрезентативне референце у ужој уметничкој области за коју се бира,
у периоду од последњег избора у звање ванредног професора.
6. Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и
услове да буде ментор за вођење докторског уметничког пројекта у
складу са стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и
допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма“.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Кандидат за избор у звање мора да испуни најмање два изборна
елемента предвиђена члановима 5, 6. и 7, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника.

Члан 16.
Репрезентативне референце из члана 15 овог Правилника, за избор у звање
наставника у пољу уметности, дефинисане су стандардом 9 (наставно особље)
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма ("Службени гласник РС", бр. 106/2006, 112/2008), по уметничким
областима:
Репрезентативне референце за образовно-уметничку област музичке уметности:
1. уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на
концертима у земљи и иностранству;
2. уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и
иностранству;
3. концерти и оперске представе у земљи и иностранству (извођачка делатност);
4. концерти и оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству;
5. мајсторски курсеви и семинари у земљи и иностранству;
6. учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству;
7. учешће у раду жирија на музичким такмичењима у земљи и иностранству;
8. награде и признања за уметнички рад;
9. објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и
стручна периодика).
Репрезентативне референце за образовно-уметничку област драмске и
аудиовизуелне уметности:
1.
2.
3.
4.

јавно извођење уметничког дела у редовном приказивању у јавности;
јавно извођење уметничког дела на смотрама и фестивалима;
комерцијална реализација уметничког дела;
учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или
мајсторских радионица у земљи и иностранству;
5. учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима;
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6. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству;
7. објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и
стручна периодика).
Репрезентативне референце за образовно-уметничку област ликовне
и примењене уметности и дизајна:
1. јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама;
2. јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и
манифестацијама;
3. комерцијална реализација уметничког дела;
4. учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или
мајсторских радионица у земљи и иностранству;
5. учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела;
6. учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и
манифестацијама;
7. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству;
8. објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и
стручна периодика).
Референце за област наука о уметностима се утврђују у складу са
стандардима који важе за област друштвено-хуманистичких наука.
Члан 17.
Сенат и стручна већа искључиће из разматрања часописе за које КоБСОН објави
да поступак рецензирања у њима није коректан.
Члан 18.
За кандидате који су поново бирани у исто звање наставника, након испуњења
минималних критеријума за избор у више звање према овом Правилнику, декан
факултета може да распише конкурс за избор у више звање.
III. РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Члан 19.
Реферат комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника, као и сажетак реферата (Образац 1 и Образац 2), морају садржати све
тражене елементе за избор у звање и морају бити образложени.
Претходни период приликом првог избора у звање доцента подразумева се
целокупaн претходни период ангажовања кандидата.
За сваку референцу коју кандидат испуњава у претходном изборном
периоду (то је период од последњег избора у звање) неопходно је приложити
доказ у форми одлуке, решења, потврде о DOI броју часописа или линк сајта на
коме је објављен часопис, прилагањем радова у штампаној форми и сл. За
чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно је
доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта
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институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама
за изборе у звања, неопходно је доставити решење о именовању комисије. За учешће у
програмским и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о
учешћу или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду Конзорцијума
библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН), Матице српске, научне радове у
којима се види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-a и сл.
Реферат комисије о кандидатима и сажетак реферата за избор у звање
наставника има садржину приказану у форми обрасца који су саставни делови овог
Правилника.
Члан 20.
Квантитативно исказивање резултата научноистраживачког односно уметничког
рада кандидата за избор наставника и критеријуми за одређивање категорије научних
односно уметничких публикација (монографије, часописи, зборници научних скупова,
тематски
зборници,
техничка
решења,
патенти,
научно-лексикографске,
библиографске, картографске и енциклопедијске публикације, критичка издања научне
грађе, уређивање публикација, магистарске и докторске тезе, ефективни број радова и
број радова нормиран на основу броја коаутора) врши се у складу са Правилником о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача који је донео Национални савет за научни и технолошки развој
(„Сл. гласник Р.С.“ број 110/05, 50/06, 18/10 и 112/15).
Члан 21.
Чланови комисије за писање реферата о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености услова за избор
у предложено звање наставника у писаној форми и то потврђују својим потписом.
Члан 22.
Реферат комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника, као и сажетак реферата, стављају се на увид јавности који мора бити
објављен на званичној интернет страници Универзитета до окончања конкурса.
IV. ИЗБОР НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА, НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И
НАСТАВНИКА СТРУЧНОГ ПРЕДМЕТА
Члан 23.
Општим актом факултета, у складу са врстом студија за коју је акредитован,
утврђује се:
 назив наставника страног језика, наставника вештина и наставника
стручног предмета;
 предмет и научна, уметничка, односно стручна област којој припада;
 ближи услови за стицање звања, начин доказивања, односно провере
појединих услова;
 права и обавезе у остваривању наставно-образовног процеса.
Члан 24.
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Одлуку о избору у звање наставника страног језика, наставника вештина,
односно наставника стручног предмета, доноси Сенат Универзитета, на предлог већа
факултета.
Предложени кандидат, који није изабран у звање наставника из става 1. овог
члана, може поднети приговор Сенату Универзитета, а преко Већа факултета.
Разматрајући поднети приговор, Сенат може уважити наводе из приговора и
донети другачију одлуку, а може и одбацити приговор, као неоснован и потврдити
раније донету одлуку.
Када одлучује по приговору из става 2. овог члана, Сенат поступа као
другостепени орган.
Одлука Сената по приговору је коначна.
Члан 25.
Поступак пред стручним већима
Председник Стручног већа може одредити за известиоца, неког од чланова
Стручног већа, поводом одређених питања која ће се разматрати на седници.
Председник стручног већа може позвати и неког од потписника извештаја да
пред Већем усмено образложи наводе из извештаја на основу којих је дато мишљење и
утврђен предлог комисије.
1. Након разматрања извештаја стручно веће може дати:




позитивно мишљење за избор наставника, које се доставља Сенату Универзитета
на даљи поступак и одлучивање;
негативно мишљење на предлог о избору наставника, које се доставља Сенату
Универзитета на даљи поступак и одлучивање;
вратити факултету достављену документацију за избор наставника, ради измене,
допуне или поновног одлучивања.

2. Стручно веће ће предлог о избору вратити факултету, ради измене и допуне,
уколико у извештају нису прецизно наведени подаци на основу којих би се
недвосмислено могло утврдити да ли кандидат испуњава услове за избор у
предложено звање.
3. Стручно веће даће негативно мишљење, уколико кандидат не испуњава услове за
избор у предложено звање, прописане Законом и овим правилником.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
интернет страници Универзитета, а примењиваће се на све конкурсе за избор у
звања наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.
Члан 27.
Обавезују се факултети у саставу Универзитета да своје опште акте, којима
уређују услове за избор у звање наставника ускладе са одредбама овог Правилника
најкасније до 15. априла 2016. године.
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Члан 28.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици (Број14-2/28 од 27.03.2014.године).
Универзитет је дужан да достави овај Правилник Комисији за акредитацију и
проверу квалитета Републике Србије, као и да је информише о свакој каснијој измени, у
року од 15 дана од дана усвајања измена.

ПРЕДСЕДНИК
СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Срећко Милачић, ректор, с.р.
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
са привременим седиштем у
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
ФАКУЛТЕТ _______________

САЖЕТАК ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
 Свака рубрика мора бити попуњена
 Непотпуни извештај биће враћен факултету
I

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

1. Име, име једног родитеља, презиме и звање:
2. Датум и место рођења, општина, република:
3. Предложено звање:
4. Ужа научна, односно уметничка област за коју се наставник бира:
5. Радни однос са пуним или непуним радним временом:
6. До овог избора кандидат је био у звању:
у које је први пут изабран:
за ужу научну, односно уметничку област/наставни предмет:
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТОКУ ПОСТУПКА ИЗБОРА У ЗВАЊЕ
1. Датум истека изборног периода за који је кандидат изабран у звање:
2. Датум и место објављивања конкурса:
3. Звање за које је расписан конкурс:
III ПОДАЦИ О РЕФЕРАТУ И КОМИСИЈИ ЗА ПРИПРЕМУ РЕФЕРАТА
1. Назив органа и датум именовања Комисије:
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2. Састав Комисије за припрему реферата: име и презиме, звање, ужа научна односно
уметничка област, установа у којој је запослен:
1)
2)
3)
3.




Број пријављених кандидата на конкурс:

4. Да ли је било издвојених мишљења чланова Комисије:
5. Датум стављања реферата на увид јавности:
6. Начин (место) објављивања реферата:
7. Приговори на реферат:
IV ДАТУМ УТВРЂИВАЊА ПРЕДЛОГА ОД СТРАНЕ ИЗБОРНОГ ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА
Потврђујем да је поступак утврђивања предлога за избор кандидата ____________________
______________________ у звање ____________________________ вођен у свему у складу
са одредбама Закона, Статута Универзитета, Статута факултета, Правилника о начину и
поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа на Универзитету у
Приштини и Правилника о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета и
факултета.

ПОТПИС ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА
______________________________

Прилози:
(1) Одлука надлежног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање;
(2) Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника;
(3) Други прилози релевантни за одлучивање (мишљење матичног факултета, приговори и
слично).
Напомена: сви прилози достављају се и у електронској форми.
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
са привременим седиштем у
Косовској Митровици
ФАКУЛТЕТ __________________

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА




Свака рубрика мора бити попуњена
Ако нема података, рубрика остаје празна или назначена
Непотпуни извештај биће враћен факултету

I

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
2. Датум и место објављивања конкурса:
3. Број наставника који се бира, са назнаком звања и назива уже научне области за
коју је расписан конкурс:
3.1. Број наставника:
3.2. Звање:
3.3. Ужа научна област:
4. Састав комисије, име и презиме сваког члана, звањe, назив уже научне области за
коју је изабран у звање и назив факултета на којем је члан комисије запослен:
1) –
2) –
3) –
5. Пријављени кандидат-и:
1) –
2) –
II

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА

1. Име, име једног родитеља, презиме и звање:
2. Датум и место рођења, општина, Република:
3. Садашње запослење, високошколска установа или предузеће:
4. Година уписа, година завршетка основних студија и средња оцена:
5. Назив факултета и универзитета за основне студије:
ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
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