УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПРОДУЖЕТКА РАДНОГ ОДНОСА РЕДОВНИМ
ПРОФЕСОРИМА КОЈИ СУ НАВРШИЛИ 65 ГОДИНА ЖИВОТА

Косовска Митровица, мај 2018. године

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ПРОДУЖЕТКА РАДНОГ ОДНОСА РЕДОВНИМ ПРОФЕСОРИМА КОЈИ СУ НАВРШИЛИ 65 ГОДИНА ЖИВОТА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
Број:
Датум:

На основу члана 93. Закона о високом образовању (“ Службени гласник РС“, број
88/2017) и члана 70. став 1. тачка 32. Статута Универзитета, број 18-1/21 од 07.03.2018.
године, Сенат Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
на седници, одржаној дана 29.05.2018. године, донео је

Правилник
о поступку продужетка радног односа редовним професорима који су
навршили 65 година живота

Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак предлагања и доношења одлуке о продужетку
радног односа наставника у звању редовног професора Универзитета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици (у даљем тексту: Универзитет), који је
испунио услове за одлазак у пензију.
Члан 2.
Наставнику у звању редовног професора (у даљем тексту: наставник) који је на крају
школске године у којој је навршио 65 година живота, и има најмање 15 година стажа
осигурања, уколико постоји потреба за наставком рада, може се, почев од првог дана наредне
школске године, продужити радни однос уговором са факултетом на одређено време до две
године, уз могућност додатних продужења, а најдуже до краја школске године у којој
навршава 70 година живота.
Члан 3.
Наставнику из члана 2. може се продужити радни однос ако има најмање 20 година
радног искуства у високом образовању и уколико је након стицања звања редовног
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професора остварио резултате у научном раду, односно у уметничком стваралаштву и у
развоју научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка на факултету, који су
потребни за избор у звање редовног професора, у складу са Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника Универзитета.
Услови за продужетак радног односа наставника из члана 2. овог правилника морају
бити испуњени у тренутку подношења захтева за продужење радног односа.
Члан 4.
Наставнику из члана 2. овог правилника, који је испунио услове за одлазак у пензију,
а испуњава услове из члана 3. овог правилника, може се продужити радни однос у следећим
случајевима:
1. уколико наставник остварује значајне резултате у научном/уметничком, односно
педагошком раду, и тиме значајно доприноси раду, угледу и афирмацији
факултета, односно Универзитета;
2. уколико би наставнику због одласка у пензију престало право носиоца

научног/уметничког пројекта међународног или националног карактера, или од
посебног значаја за факултет односно Универзитет;
Наставнику може бити продужен радни однос уколико факултет нема довољан број
наставника изабраних за исту ужу научну, односно ужу уметничку област за несметано и
квалитетно обезбеђивање свих облика наставе.
Наставнику може бити продужен радни однос уколиоко постоји могућност да
факултет у року, којим се наставнику продужава радни однос, обезбеди новог наставника,
потребног за несметано и квалитетно извођење свих облика наставе.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 5.
Поступак за продужетак радног односа покреће се на лични писани захтев за
продужет радног односа, који подноси наставник из члана 2. овог правилника, и уз њега
прилаже документацију о испуњености услова за продужетак са попуњеним предлогом
извештаја (Образац број 1).
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Захтев из става 1. овог члана подноси се одговарајућем већу факултета, за оцену
испуњености услова за продужетак радног односа, најкасније шест месеци пре истека
школске године у којој наставник испуњава услове за одлазак у пензију.
На основу поднетог захтева из става 1. овог члана:
1. Одговарајуће веће факултета формира комисију за оцену испуњености услова за
продужетак радног односа наставнику, и њу чине најмање три члана из реда
редовних професора у радном односу са пуним радним временом на факултету.
2. Комисија је дужна да у року од 30 дана сачини извештај о испуњености услова за
продужетак радног односа наставнику и достави га одговарајућем већу факултета
на поступање у складу са општим актима факултета.
3. Комисија сачињава извештај на прописаном обрасцу, који је саставни део овог
правилника (Образац број 2).
УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА НА ФАКУЛТЕТУ
Члан 6.
Веће факултета доноси одлуку о утврђивању предлога за продужетак радног односа
наставнику из члана 2. овог правилника, на основу извештаја комисије факултета из члана 5.
став 3. тачка 1. овог правилника.
Поступајући по захтеву за продужетак радног односа наставника из члана 2. овог
правилника, веће факултета може донети:
1. Одлуку о утврђивању предлога да се наставнику из члана 2. овог правилника
продужи радни однос, уколико оцени да наставник испуњава прописане услове за
продужетак радног односа, и уколико постоји потреба за наставком рада
наставника;
2. Одлуку о утврђивању предлога да се наставнику из члана 2. овог правилника не
продужи радни однос, уколико оцени да не испуњава прописане услове за
продужетак радног односа или не постоји потреба за наставком рада наставника;
3. Одлуку којом није утврђен предлог за продужетак радног односа, иако наставник
испуњава услове, али на факултету не постоји потреба за наставком рада
наставника.
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Веће факултета одлучује о поднетом захтеву наставника за продужетак радног односа,
најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана подношења захтева.
Веће факултета одлуку из става 2. тачке 1, 2 и 3, овог члана доставља Сенату
Универзитета на даљи поступак и одлучивање.
Члан 7.
Факултет доставља Универзитету:
1. одлуку већа;
2. извештај комисије;
3. пратећу документацију и прилоге (на пример cd са радовима или слично) .
ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТУ
Члан 8.
По пријему документације из члана 7. овог правилника, надлежно стручно веће
Универзитета разматра предлог факултета у року од 30 (тридесет дана) од дана подношења
комплетне документације.
Члан 9.
Након разматрања докуменатције надлежно стручно веће може дати:
-

позитивно мишљење о продужетку радног односа наставнику из члана 2. овог
правилника;

-

негативно мишљење о продужетку радног односа наставнику из члана 2. овог
правилника.

Мишљење Стручног веће доставља се Сенату Универзитета на даљи поступак и
одлучивање.
Члан 10.
Одлуку о продужетку радног односа наставнику из члана 2. овог правилника доноси
Сенат Универзитета, по претходно прибављеном мишљењу надлежног стручног већа.
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Одлука из става 1. овог члана доставља се факултету, који је у обавези да наставнику
проследи одлуку, у року од 8 (осам) радних дана од дана пријема одлуке.
На основу одлуке о продужетку радног односа, декан факултета закључује са
наставником из члана 2. овог правилника уговор о раду на одређено време за које је радни
однос продужен.
Члан 11.
Наставник из члана 2. овог правилника коме није продужен радни однос, може
уложити приговор на одлуку Сената Савету Универзитета, са захтевом о преиспитивању
одлуке, у року од 8 (осам) дана од дана пријема одлуке.
Факултет може, уз приговор наставника, доставити и своје примедбе.
Приговор на одлуку Сената подноси се Савету Универзитета, а преко Сената
Универзитета који је одлуку донео.
Савет Универзитета одлучује о поднетом приговору, најкасније у року од

30

(тридесет) дана од дана пријема приговора.
Члан 12.
Савет Универзитета може донети одлуку којом приговор одбацује као неблаговремен,
приговор одбија као неоснован и потврдити првостепену одлуку Сената Универзитета.
Савет Универзитета може усвојити приговор уколико утврди да су наводи из
приговора основани и предмет вратити Сенату Универзитета на поновно одлучивање.
Уколико Сенат Универзитета, након поновног одлучивања, потврди своју одлуку,
донета одлука је коначна.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Наставнику из члана 78. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 –
аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) радни однос престаје 30. септембра 2018. године.
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Изузетно, наставнику из члана 78. став 2. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
– аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) може се продужити радни однос ако испуњава услове
из члана 2 и 3. овог правилника, уговором са факултетом на одређено време до две године, уз
могућност додатних продужења, а најдуже до краја школске године у којој навршава 70.
година живота.
Наставнику у звању редовног професора, коме је на основу члана 78. став 2. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) продужен радни
однос, почев од школске 2016/17. односно од школске 2017/18. године, испуњеност услова из
члана 2. и 3. овог правилника оцењује се у периоду од стицања звања редовног професора.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана доношења и
објављивања на интернет страници Универзитета.

РЕКТОР
Проф. др Раде Грбић
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Образац 1
ОБРАЗАЦ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ
НАВРШИО 65 ГОДИНА ЖИВОТА

1. Назив факултета:
2. Име и презиме кандидата за продужетак радног односа:
3. a) Датум када је кандидат из чл. 93, ст. 2-4 Закона о високом образовању навршио,
односно навршава 65. година живота:
б) Датум када је кандидату из чл. 146, ст. 2 Закона о високом образовању Сенат
првобитно продужио радни однос по навршеној 65. години живота:
в) Датум до када је кандидату из тачке б) Сенат првобитно продужио радни однос и
период на који је радни однос продужен:
4. Датум доношења предлога катедре / комисије о продужетку радног односа:
5. Датум утврђивања предлога надлежног већа факултета или наставно-научног већа
односно наставно уметничко-научног већа о продужетку радног односа:
6. Број школских година за који надлежно веће факултета или наставно-научно веће
односно наставно уметничко-научно веће предлаже продужетак радног односа:
7. Назив уже научне односно уметничке области / предмета за који је кандидат изабран
приликом избора у звање редовног професора:
8. Датум и број одлуке органа Универзитета о избору у звање редовног професора
(давању сагласности) за ужу научну односно уметничку област / предмет из тачке 7.
овог обрасца:
9. Установе у области високог образовања у којима је кандидат био у радном односу /
односно ангажован у настави у укупном трајању од најмање 20 година:
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10. Резултати у научном раду, односно у уметничком стваралаштву и у развоју
научнонаставног односно уметничконаставног подмлатка на факултету након стицања
звања редовног професора: (приложити одговарајућу документацију уз образац 1).
11. Навести остале елементе од значаја за предлог о продужетку радног односа наставнику
Уз попуњени образац ПРО доставити предлог катедре, извештај комисије, предлог одлуке
надлежног већа факултета или наставно-научног већа односно наставно уметничкогнаучног већа с образложењем о испуњености услова за продужетак радног односа и
временом трајања продужетка.

У Косовској Митровици,
___________

год.

Декан Факултета
М.П

------------------------------------
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Образац 2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
са привременим седиштем у Косовској Митровици
ФАКУЛТЕТ __________________

ИЗВЕШТАЈ О КОМИСИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА
РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ НАВРШИО
65 ГОДИНА ЖИВОТА
•
•
•

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

I

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ КАНДИДАТ И КОМИСИЈА

1. Захтев кандидата:

2. Датум и место подношења:

3. Састав комисије, име и презиме сваког члана, звањe.
1) –
2) –
3) –
4. Пријављени кандидат-и:
–
II ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
1. Име, име једног родитеља, презиме и звање:
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2. Датум и место рођења, општина, Република:

3. Садашње запослење, високошколска установа

4. Године радног искуства на високошколској установи

5. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):

6. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори

7. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

8. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет, навести сва сарадничка звања као и
трајање запослења):

9. Датум избора у звање редовног професора, назив уже научне области:

IV ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
10. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног претходног
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изборног периода:

11. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М21 (аутор-и,
наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције која је
објавила рад у часопису):

12. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М22 (аутор-и,
наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције која је
објавила рад у часопису):

13. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М23 (аутор-и,
наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције која је
објавила рад у часопису):

14. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М24 (аутор-и,
наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције која је
објавила рад у часопису):

15. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М51 (аутор-и,
наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта институције која је
објавила рад у часопису):

16. Објављени радови из научне области за коју се бира у часописима категорије М52, М53
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):
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17. За поље друштвено-хуманистичких наука, објављени радови у часописима са листе
престижних светских часописа за поједине научне области, коју је утврдио Национални савет
за високо образовање.
(аутор-и, наслов рада у часопису, назив часописа, ДОИ број часописа или линк сајта
институције која је објавила рад у часопису):

18. Пленарно редавање на међународном или домаћем научном скупу (аутор-и, наслов рада,
назив скупа, датум и место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп):

19. Саопштења на међународном научном скупу М30 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и
место одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп):

20. Саопштења на домаћем научном скупу М60 (аутор-и, наслов рада, назив скупа, датум и место
одржавања, линк сајта институције која је организовала скуп):

21. Најмање 10 хетероцитата кандидата (изузимајући аутоцитате):

22. Књига из релевантне области. Уџбеник одобрен од старне наставно-научног већа факултета:,
поглавље у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног уџбеника, за ужу научну
област за коју се бира, објављен у периоду од избора у наставничко звање (аутор-и, наслов,
година издања, ИСБН број и број одлуке стручног органа):

23. Истакнута монографија међународног значаја-М11 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН
број и одлука стручног органа факултета. За монографију навести најмање десет аутоцитата
категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија М10 или
М20 или М40 (за веродостојност М40 потребна је потврда надлежног матичног научног
одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке потребно је шест аутоцитата категорије
М20. Аутоцитати се рачунају на основу библиографије дате монографије):
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24. Монографија међународног значаја-М12 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и
одлука стручног органа факултета. За монографију навести најмање седам аутоцитата
категорије М20, односно, у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија или М10
или М20 или М40 (за веродостојност М40 потребна је потврда надлежног матичног научног
одбора). За техничко-технолошке и биотехничке науке потрбна су три цитата категорије
М20):

25. Поглавље у монографији М11 = М13 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М13 једнак је броју
цитата за монографију М11 подељеном са три (и заокруживањем на мању цифру) или се
одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

26. Поглавље у монографији М12 = М14 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М14 једнак је броју
цитата за монографију М12 подељеном са три (и заокруживањем на мању цифру) или се
одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

27. Истакнута монографија националног значаја-М41 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број
и одлука стручног органа факултета. Одлука надлежног матичног научног одбора о предлогу
монографије категорије М41):

28. Монографија националног значаја-М42 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета. Потребно је навести најмање пет библиографских референци,
укључујући и аутоцитате, категорије М20 или М50. У случају друштвених и хуманистичких
наука, најмање пет библиографских референци категорија М10 или М20 или М40 или М50):
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29. Монографска студија-М43 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука стручног
органа факултета. Потребно је да студија има најмање 40 страница по аутору и две рецензије.
Навести најмање четири аутоцитата по аутору категорије М20 или М50 (односно, у случају
друштвено-хуманистичких наука, категорија М10 или М20 или М40 или М50):

30. Поглавље у монографији М41 = М44 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М44 једнак је броју
цитата за монографију М41 подељеном са три (и заокруживањем на мању цифру) или се
одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

31. Поглавље у монографији М42 = М45 (аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета. Број потребних самоцитата у публикацији М45 једнак је броју
цитата за монографију М42 подељеном са три (и заокруживањем на мању цифру) или се
одређује посебном одлуком надлежног матичног одбора):

32. Потребне референце за ментора 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, за кандидата који се бира у
звање редовног професора:

33. Резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету:

34. Учешће у комисијама за одбрану завршног рада на основним, интегрисаним и мастер
академским студијама:

35. Руковођење−менторство

докторским

дисертацијама

(име

и

презиме

докоторанта-
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докторанткиње, назив дисертације, научна област−највише пет):

36. Менторство−учешће у комисијама за одбрану специјалистичког рада магистарске тезе и
докторске дисертације:

37. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту (За свако стурчно
остварење или пројекат потребно је доставити потврду одговарајуће установе о остварењу или
учешћу на пројекту и/или дати линк на којем је могуће проверити наведене податке)

V ИЗБОРНИ УСЛОВИ
38. Изборни елементи стручно професионалних доприноса:

39. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници:

40. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научно-истарживачким, односно
институцијама културе или уметности у земљи и иностранству:

VI ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД
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VII ОСТАЛО

VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):

IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА
РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ НАВРШИО 65 ГОДИНА ЖИВОТА

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно, на ½ странице куцаног текста, навести да ли сваки кандидат
појединачно испуњава или не испуњава услове за избор у одређено звање наставника.

X ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:

1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику обрасца, без
сувишног текста.
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Члан комисије који не жели да потпише извештај, јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије,
дужан је да наведе образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.
Извештај и сви прилози достављају се и у електронској форми.
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Образац 2а
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
са привременим седиштем у Косовској Митровици
ФАКУЛТЕТ __________________

ИЗВЕШТАЈ О КОМИСИЈЕ ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ ОДНОСА
РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ НАВРШИО
65 ГОДИНА ЖИВОТА
•
•
•

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

I

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВУ КАНДИДАТ И КОМИСИЈА

1. Захтев кандидата:

2. Датум и место подношења:

3. Састав комисије, име и презиме сваког члана, звањe.
1) –
2) –
3) –

4.Пријављени кандидат-и:
–
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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. Године радног искуства на високошколској установи

5. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и

више дана):

6. Знање светских језика – навести: чита, пише, говори

7. Чланство у стручним и научним асоцијацијама:

8. Кретање у професионалном раду (факултет, универзитет или предузеће, навести

сва сарадничка звања као и трајање запослења):
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9. Датум избора у звање редовног професора, назив уже научне области:

IV ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1. Оцена педагошког рада кандидата у студентским анкетама током целокупног

претходног изборног периода:

2. Уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на

концертима у земљи и иностранству; солиста на концерту (дело изведено у
целини) са симфонијским или камерним оркестром, солиста у вокалноинструменталном делу, целовечерњи концерт, реситал, улога у оперској
представи (извођачка делатност); јавно извођење уметничког дела у редовном
приказивању

у

јавности

(за

образовно-уметничку

област

драмске

и

аудиовизуелне уметности; јавно излагање уметничког дела на самосталним
изложбама (за образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности и
дизајна);

3. Уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и

иностранству (композиторско стваралаштво); концерти и оперске представе на
фестивалима у земљи и иностранству - солиста на концерту (дело изведено у
целини) са симфонијским или камерним оркестром, солиста у вокалноинструменталном делу, целовечерњи концерт, реситал, улога у оперској
представи; концерти и оперске представе (извођачка делатност); јавно извођење
уметничког дела на смотрама и фестивалима (за образовно-уметничку област
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драмске и аудиовизуелне уметности).

4. Концерти

и оперске представе (извођачка делатност); јавно излагање

уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама (за
образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности и дизајна):

5. Учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или

мајсторских радионица у земљи и иностранству (за образовно-уметничку област
ликовне и примењене уметности и дизајна и образовно-уметничку област
драмске и аудиовизуелне уметности): мајсторски курсеви, семинари, радионице,
јавна предавања у земљи и иностранству (за образовно-уметничку област област
музичка уметност):

6. Учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству (за образовно-

уметничку област музичке уметности); Учешће на домаћим или међународним
конкурсима уметничких дела (за образовно-уметничку област ликовне и
примењене уметности и дизајна):

7. Комерцијална реализација уметничког дела (за образовно-уметничку област

ликовне и примењене уметности и дизајна и образовно-уметничку област
драмске и аудиовизуелне уметности):

8. Награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству:
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9. Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и

стручна периодика, аутор-и, наслов, година издања, ИСБН број и одлука
стручног органа факултета, објављен CD са рецензијом (за образовно-уметничку
област област музичка и уметност):

10. Резултати у развоју уметничко-наставног подмлатка на факултету:

11. Менторство при изради завршних радова на свим нивоима студија, а уколико

студијским програмом није омогућено да наставник буде биран за руководиоца
завршног рада, то се може заменити са једном репрезентативном рефернцом у
ужој уметничкој области за коју се бира, у периоду од последњег избора у звање
доцента, односно са две репрезентативне референце у ужој уметничкој области
за коју се бира, у периоду од последњег избора у звање ванредног професора:

V ИЗБОРНИ УСЛОВИ
12. Изборни елементи стручно-професионалног доприноса:

13. Изборни елементи доприноса академској и широј заједници:

14. Изборни елементи сарадње са другим високошколским, научно-истарживачким,
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односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству:

VI

ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД

VII ОСТАЛО

VIII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста):

IX МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОДУЖЕТАК РАДНОГ
ОДНОСА РЕДОВНОМ ПРОФЕСОРУ КОЈИ ЈЕ НАВРШИО 65 ГОДИНА
ЖИВОТА

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно, на ½ странице куцаног текста, навести да ли
сваки кандидат појединачно испуњава или не испуњава услове за избор у одређено
звање наставника.

X ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
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ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ:

1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
НАПОМЕНА:
Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у облику
обрасца, без сувишног текста.
Члан комисије који не жели да потпише извештај, јер се не слаже са мишљењем већине
чланова комисије, дужан је да наведе образложење, односно разлоге због којих не жели
да потпише извештај.
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