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ПРАВИЛНИК
О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником, у складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон),
одређују се критеријуми и поступак за избор у звања наставника и сарадника у Високој школи
струковних студија за информационе и комуникационе технологије (у даљем тексту: Школа).
2. ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Члан 2.
Звања наставника у Школи су:
- професор струковних студија
- предавач
- наставник страног језика
- наставник вештина.
Звања сарадника су:
- сарадник у настави
- асистент
- сарадник у лабораторији.
2.1. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
Члан 3.
У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има научни назив доктора
наука у научној области за коју се бира, објављене научне и стручне радове и које показује
способност за наставни рад и има педагошко искуство. Лице изабрано у звање професора
струковних студија стиче звање и заснива радни однос на неодређено време.
Репрезентативне референце
 Један рад у часопису са SCI листе, или два рада у међународним часописима
 Два рада са рецензијом или учешће у пројектима у последњих пет година
 Најмање једно излагање на научним скуповима
 Позитивна оцена наставног рада (студентска анкета и мишљење већа студијског
програма)

Додатни критеријуми
 Процена комисије за избор у звање, на основу евиденционих података
 Монографије или уџбеничка литература
Професор струковних студија је дужан да сваке пете године поднесе извештај Наставном већу о
свом стручном и научном раду.
Члан 4.
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни
назив специјалисте академских студија у научној, односно стручној области за коју се бира,
објављене стручне радове и које показује способност за наставни рад, и има педагошко искуство
(осим ако се бира по први пут у наставничко звање, када је довољно да поседује склоност и
способност за наставни рад). Лице изабрано у звање предавача стиче звање и заснива радни
однос на период у трајању од пет година.
Репрезентативне референце
 Два рада са рецензијом или учешћа у пројектима у последњих пет година
 Најмање једно излагање на научним скуповима у последњих пет година
 Позитивна оцена наставног рада (студентска анкета и мишљење већа студијског
програма)
Додатни критеријуми
 Процена комисије за избор у звање, на основу евиденционих података.
 Монографије или уџбеничка литература
Члан 5.
У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има високо образовање првог
степена академских студија, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за
наставни рад. Лице изабрано у звање наставника страног језика заснива радни однос на период у
трајању од пет година.
Репрезентативне референце
 Два стручна рада у последњих пет година
 Позитивна оцена наставног рада (студентска анкета и мишљење већа студијског
програма)
Додатни критеријуми
 Процена комисије за избор у звање, на основу евиденционих података
 Монографије или уџбеничка литература
Члан 6.
У звање наставника вештина може бити изабрано лице које има високо образовање првог
степена, искуство у струци, објављене стручне радове у одговарајућој области, и способност за
наставни рад. Лице изабрано у звање наставника вештина заснива радни однос на период у
трајању од пет година.
Репрезентативне референце
 Два стручна рада у последњих пет година
 Позитивна оцена наставног рада (студентска анкета и мишљење већа студијског
програма)
Додатни критеријуми
 Процена комисије за избор у звање, на основу евиденционих података.
Члан 7.
Приликом избора наставника у звање нарочито се цене следећи елементи:
1. оцена о резултатима научног, истраживачког, односно стручног рада
2. оцена о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности Школе
3. оцена о резултатима педагошког рада
4. мишљење студената.

2.2. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА
Члан 8.
У звање сарадника у настави може бити изабран студент дипломских академских студија или
специјалистичких студија, који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 8. Са сарадником у настави закључује се уговор о раду на годину дана, са могућношћу
продужења уговора на још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја школске
године у којој се студије завршавају. Уговор са лицем из овог члана закључује директор.
Додатни критеријуми
 Оцене из предмета битних за одговарајућу област
 Друга ангажовања у одговарајућој области
Члан 9.
У звање асистента може бити изабран студент докторских студија које је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за
наставни рад. Са лицем изабраним у звање асистента закључује се уговор о раду на период од три
године, са могућношћу продужења на још три године. Уговор са лицем из овог члана закључује
директор.
Додатни критеријуми
 Оцене из предмета битних за одговарајућу област
 Друга ангажовања у одговарајућој области
Члан 10.
У звање сарадника у лабораторији може бити изабрано лице које има завршен други степен
високог образовања са просечном оценом на предметима из области за коју се бира најмање 8
(осам) и који показује смисао за наставни рад. Лице изабрано у звање сарадника у лабораторији
заснива радни однос на период у трајању од пет година.
Додатни критеријуми
 Оцене из предмета битних за одговарајућу област
 Друга ангажовања у одговарајућој области
Члан 11.
За студента - демонстратора може бити ангажован студент који је остварио значајне резултате у
наставном процесу и који има просечну оцену на предметима из области у којој се ангажује
најмање осам (8).
Студент - демонстратор може бити ангажован да, под руководством наставника, обавља одређене
задатке из наставног и истраживачког рада.
Одлуку о ангажовању студента - демонстратора доноси директор на образложени предлог
предметног наставника.

3. ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА
Члан 12.
Школа расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања наставника за уже
наставно научне области утврђене Правилником о организацији и систематизацији рада.
Наставно веће Школе доноси за сваку школску годину план потребних наставника и сарадника
на предлог већа студијских програма.
Члан 13.
Директор Школе расписује конкурс за избор у звање наставника најкасније шест месеци пре
истека стеченог звања.

Члан 14.
На предлог Наставног већа директор именује комисију за избор у звање.
Комисију чине најмање три члана, од којих су бар два из уже области за коју се кандидат бира.
Чланови комисије су у истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира.
Члан 15.
Комисија за избор у звање подноси реферат Наставном већу, најкасније 60 дана од пријема
потребне документације за избор. Уколико комисија не заврши извештај у датом року, именује се
нова комисија.
Члан 16.
Комисија подноси реферат о свим пријављеним кандидатима.
Извештај комисије о избору у звање наставника садржи:
- биографију кандидата,
- комплетну библиографију кандидата, са пуним референцама груписаним према
категоријама радова,
- јасан опус кандидата у односу од стицања претходног звања,
- оцена наставног рада на основу студентске анкете и мишљења већа студијског програма,
осим ако се бира по први пут у звање наставника, када је довољно да кандидат поседује
склоност и способност за наставни рад,
- кратку анализу најважнијих радова,
- оцену ангажовања у наставном процесу и другим делатностима и активностима Школе,
- закључак са предлогом за избор.
Члан 17.
Комисија утврђује предлог за избор одређеног кандидата већином гласова од укупног броја
чланова.
Чланови комисије могу издвојити мишљење које чини саставни део реферата.
Члан 18.
Потписан извештај комисије о избору у звање наставника ставља се на увид јавности 30 дана, пре
подношења Наставном већу на усвајање.
Члан 19.
Одлуку о стицању звања наставника, на основу извештаја и предлога комисије, доноси Наставно
веће Школе.
5.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Наставници, изузев професора виших школа, и сарадника у настави који су изабрани по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона, обављаће послове наставника, до истека
времена на који су бирани.
Члан 21.
Професор више школе који испуњава услове за избор у звање професора струковних студија,
према одредбама Закона, преводи се у звање професора струковних студија.
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

ДИРЕКТОР
Др Ирини Рељин, проф. с.р.

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана 24.02.2009. године.

