На основу чланова 64. 65. 68. 70. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Србије“ брoј: 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013 и 99/2014, 45/2015 и 68/2015), на основу Минималних критеријума за
избор у звања наставника на универзитету утврђених на Националном савету за високо
образовање („Службени гласник Републике Србије“ брoј 101/15), Сенат Европског
универзитета на основу члана 57. Статута , на седници одржаној 07.03.2016. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА
НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ЕВРОПСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се ближе утврђују јединствени минимални услови за стицање звања
наставника на ЕВРОПСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ у Београду (у даљем тексту: Универзитет)
и критеријуми за оцену резултата научно-истраживачког рада, односно уметничког рада
кандидата за избор у звање наставника и сарадника, као и ангажовање наставника на
другој високошколској установи.
Члан 2.
У складу са чл. 63 Закона о високом образовању звања наставника на Универзитету јесу:
предавач, професор струковних студија, наставник страног језика, доцент, ванредни
професор и редовни професор.
Избор у звање наставника страног језика врши се на период од пет година.
Избор у звање доцента и ванредног професора врши се на период од пет година.
Избор у звање редовног професора врши се на неодређено време.
Избор у звање предавача и у звање професора струковних студија врши се у складу са
чл.64 Закона о високом образовању.
Након истека периода од пет година кандидат може поново бити изабран у исто звање или
у више звање.
Кандидат који је поново изабран у звање доцента или ванредног професора може бити
изабран у више звање пре истека периода од пет година.
Члан 3.
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 4.
У звање наставника може бити изабран кандидат који испуњава услове прописане
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и овим Правилником.
Избор у звање наставника врши Сенат Универзитета на предлог Комисије за избор у
звање.
Члан 5.
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. наставни рад; и
1.2. научно-истраживачки, односно уметнички рад;
2. изборни елементи:
2.1. стручно-професионални допринос;
2.2. допринос академској и широј заједници; и
2.3. сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно
уметничким институцијама и институцијама културе у земљи и
иностранству.
Сваки изборни елемент мора да садржи неколико ближих одредница, као:
1) стручно-професионални допринос – аутор/коаутор елабората или студије,
руководилац или сарадник на пројекту, иноватор, аутор/коаутор патента или
техничког унапређења, односно аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник
на уметничком пројекту и др.;
2) допринос академској и широј заједници – ангажовање у националним или
међународним научним, односно стручним организацијама, институцијама од
јавног значаја, културним институцијама и др.
3) сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, односно
институцијама културe или уметности у земљи и иностранству – мобилност, заједнички
студијски програми, интернационализација и др.
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 6.
Наставник који се бира у звање редовног професора мора испуњавати и услове менторског
рада, вођења и одбране докторске дисертације , односно докторског уметничког пројекта,
у складу са стандардом 9 за акредитацију студијских програма докторских студија на
високошколским установама: Наставно особље (у даљем тексту: стандард 9).
Члан 7.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном
исказивању научно-истраживачких резултата истраживача.
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.
Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси исти или већи број М бодова од
оног који носи рад који се захтева као минимални услов за избор у одређено звање, а који
се не наводи у овим минималним условима, тај услов испунио.
Члан 8.
Приликом оцене рада у настави кандидата Комисија за избор у звање узима у обзир
мишљење студената исказано на евалуационој анкети.
За кандидате који се први пут бирају у звање наставника и немају педагошко искуство,
способност за наставни рад Комисија за избор у звање оцењује на основу приступног
предавања које организује Универзитет, односно факултет са својством правног лица, за
чланице Универзитета.
Оцена рада у настави се нарочито заснива на томе како Комисија за избор у звање
оцењује:
 способност кандидата да на најбољи могући начин презентује градиво и да пренесе
знања и вештине,
 однос кандидата према студентима,
 однос кандидата према наставним и професионалним обавезама,
 квалитет припремљених материјала за учење и наставу,
 припрему и вођење студијских програма,
 предусретљивост и доступност за консултације,
 добијене награде и признања за рад у настави.
Члан 9.
Оцена ангажовања у развоју наставе и других делатности Универзитета се заснива на томе
како Комисија за избор у звање оцењује:

учешће кандидата у раду органа и тела Универзитета,

руковођење активностима на Универзитету,


учешће кандидата у раду или активностима које унапређују углед и статус
Универзитета.
ОРГАН УНИВЕРЗИТЕТА НАДЛЕЖАН ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
Орган Универзитета надлежан за избор наставника је Сенат Универзитета.
ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
Члан 10.
Сенат Универзитета обавља избор наставника у звања по конкурсима које расписује
Универзитет и по конкурсима које расписују факултети чланице у саставу Универзитета.
Одлуку о расписивању конкурса на Универзитету доноси ректор или председник
Универзитета, а на факултетима чланица декан.

Поступак избора на Универзитету
Члан 11.
Пријаве кандитата на конкурс се достављају Комисији за избор у звање која проверава да
ли кандидати испуњавају услове из овог Правилника.
Комисија одлучује о пријавама свих кандидата у року од 8 дана.
Када Комисија за избор у звање утврди који кандидати испуњавају услове за избор у
звање именује комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима.
Извештај комисије се доставља Сенату Универзитета.
Члан 12.
Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата,
морају садржати све тражене елементе за избор у звање, који пак морају бити
образложени.
Чланови комисије за писање реферата из члана 12. минималних услова изјашњавају се о
квалитету кандидата и испуњености услова за избор у звање у писаној форми и то
потврђују својим потписом.
Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање, као и сажетак реферата,
стављају се на увид јавности и објављују се на званичној интернет страници универзитета
до окончања конкурса.

Члан 13.
Гласање
Сенат одлучује о предлогу за избор већином гласова укупног броја чланова који имају
право гласа.
Сматра се пуноважним и глас члана Сената који је, услед спречености да присуствује
седници дат у писаном облику, у затвореној коверти, секретару Универзитета, односно
лицу које га замењује.
Члан 14.
БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ РЕЗУЛТАТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА
II МИНИМАЛНИ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА ПО
ОБРАЗОВНО-НАУЧНИМ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКИМ ПОЉИМА
Минимални услови за избор у звање наставника на универзитетима у Републици
Србији су:
a) за поље медицинских и техничко-технолошких наука
Минимални услови

Општи услов
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.
Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира.
Д
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ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у
земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.

2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора,
из научне области за коју се бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6.Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
Општи услов
Испуњени услови за избор у доцента.
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Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске
установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се
бира, уколико нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23, у периоду од избора у претходно
звање, из научне области за коју се бира.
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.
5. Одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка
задатака (са ISBN бројем).
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
6. Стручно-професионални допринос.
7. Допринос академској и широј заједници.
8. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23, у периоду од последњег избора,
из научне области за коју се бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.

Општи услов
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
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Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23, од избора у претходно звање, из
научне области за коју се бира.
4. Цитираност од 10 хетеро цитата.
5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два
саопштења на међународном или домаћем научном скупу.
6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, 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.
7. Резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету.
8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер
академским студијама.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
9. Стручно-професионални допринос.
10. Допринос академској и широј заједници.
11. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.

б) за поље природно-математичких наука
Минимални услови
Општи услов
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.
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Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 из научне области за коју се бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким

институцијама у земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
Општи услов
Испуњени услови за избор у доцента.
Услови за први избор у звање ванредног професора
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ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске
установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се
бира, уколико нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23, од избора у претходно звање, из
научне области за коју се бира.
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту.
5. Одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, монографија, практикум или збирка
задатака (са ISBN бројем).
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
6. Стручно-професионални допринос.
7. Допринос академској и широј заједници.
8. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора,
из научне области за коју се бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):

4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
Општи услов
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
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Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављена четири рада из категорије М21, М22 или М23 од избора у претходно звање,
из научне области за коју се бира.
4. Цитираност од 10 хетеро цитата.
5. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два
саопштења на међународном или домаћем научном скупу.
6. Књига из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се бира, поглавље
у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод иностраног уџбеника
одобреног за ужу област за коју се бира, објављни у периоду од избора у наставничко
звање.
7. Резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету.
8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно мастер
академским студијама.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
9. Стручно-професионални допринос.
10. Допринос академској и широј заједници.
11. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
в) за поље друштвено-хуманистичких наука
Минимални критеријуми
Општи услов
Научни назив доктора наука из научне области 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.

Д
О
Ц
Е

Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода (ако га је било).
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3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне
области за коју се бира.
Додатно испуњен услов из категорије М20, може један за један, заменити услов из
категорије М51.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора, из научне области за коју се бира.
Додатно испуњен услов из категорије М20, може један за један, заменити услов из
категорије М51.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у
земљи и иностранству.
Општи услов
Испуњени услови за избор у доцента.
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Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске
установе, позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира, уколико
нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода (ако га је било).
3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из категорије М51 од избора у
претходно звање, из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије
М20, може један за један, заменити услов из категорије М51. Ако је један рад објављен у
часопису из категорије М21, М22 или М23, неће се тражити, као минимални, други
услови из тачке 3.
4. Оригинално стручно остварење, руковођење или учешће у пројекту.
5. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.
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ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
6. Стручно-професионални допринос.
7. Допринос академској и широј заједници.
8. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у
земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора, из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из
категорије М20, може један за један, заменити услов из категорије М51.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским, односно научно-истраживачким институцијама у
земљи и иностранству.
Општи услов
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
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Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23, од избора у претходно звање, из
научне области за коју се бира.
4. Објављен један рад из категорије М24, од избора у претходно звање, из научне области
за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23, може један за
један, заменити услов из категорије М24, односно М51.
5. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од избора у претходно звање, из
научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24, може један за
један, заменити услов из категорије М51.
6. Цитираност од 10 хетеро цитата.
7. Једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном скупу или два
саопштења на међународном или домаћем научном скупу.
8. Одобрен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета, или научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.
9. Резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету.
10. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на специјалистичким, односно
мастер академским студијама.
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ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
11. Стручно-професионални допринос.
12. Допринос академској и широј заједници.
13. Сарадња са другим високошколским установама, односно научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству.

г) за поље уметности
Минимални услови
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Општи услов
Диплома доктора уметности или диплома магистра уметности, стечена на акредитованом
универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или диплома
доктора уметности или магистра уметности стечена у иностранству, призната у складу 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.
Услови за први избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода (ако га је било).
3. Три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно институцијама културe или
уметности у земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање доцента
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Три репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се бира у периоду
од последњег избора.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3)
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским установама, односно институцијама културe или
уметности у земљи и иностранству.

Општи услов
Испуњени услови за избор у доцента.
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Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно позитивно оцењено приступно
предавање из области за коју се бира, од стране високошколске установе, уколико нема
педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода.
3. Шест репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира,
најмање две различите категорије**, од којих најмање три у периоду од избора у
претходно звање.
4. 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.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
5. Стручно-професионални допринос.
6. Допринос академској и широј заједници.
7. Сарадња са другим високошколским установама, односно институцијама културe или
уметности у земљи и иностранству.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
3. Шест репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира,
најмање две различите категорије**, од којих најмање три у периоду од последњег
избора.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
4. Стручно-професионални допринос.
5. Допринос академској и широј заједници.
6. Сарадња са другим високошколским, односно институцијама културe или уметности у
земљи и иностранству.
Општи услов
Испуњени услови за избор у ванредног професора.
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Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног
протеклог изборног периода.
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3. Девет репрезентативних референци* у ужој уметничкој области за коју се бира,
најмање три различите категорије**, од којих најмање три од избора у претходно звање
(пожељно је да се бар једна од ових референци односи на објављена теоријска или
уџбеничка дела).
4. Резултати у развоју уметничког подмлатка на факултету.
5. Менторство на шест 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 две репрезентативне референце* у ужој уметничкој области за коју се
бира.
ИЗБОРНИ (минимално 2 од 3):
6. Стручно-професионални допринос.
7. Допринос академској и широј заједници.
8. Сарадња са другим високошколским установама, односно институцијама културe или
уметности у земљи и иностранству.

ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА
Члан 15.
На Универзитету се могу бирати сарадници у следећа сарадничка звања: сарадник у
настави и асистент.
Избор сарадника на Универзитету обавља Сенат, без конкурса, на предлог Факултета
коме припада ужа научна област за коју се кандидат бира.
Факултет подноси предлог Сенату у писаном облику.
Предлог садржи: име кандидата који се предлаже, основне биографске податке о
кандидату, укупну просечну оцену са којом је кандидат завршио студије првог степена
(за кандидата који се предлаже за избор у звање сарадника у настави). Односно укупну
просечну оцену са којом је кандидат завршио претходне нивое студија и оцену да
испуњава услове за избор прописане одредбом члана 72. ст. 2. Закона о високом
образовању (за избор у звање асистента).
Са лицем изабраним у звање сарадника у настави закључује се уговор о раду на период
од годину дана, уз могућност продужавања уговора за још једну годину у току трајања
студија другог степена, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају.
Са лицем изабраним у звање асистента, закључује се уговор о раду на три године, са
могућношћу продужавања за још три године.
Одлуком ректора Универзитета могу бити именовани демостратори, помоћници и друго
особље ради помоћи у раду. Своје радне задатке обављају волонтерски ради упознавања
са радним процесима у високошколској установи.

