На основу члана 65. став 7. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012 и 89/2013), и члана 40. став 1. тачка 18. Статута Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2010, 4/2011, 5/2011, 6/2012 , 8/2012
и 3/2013), Сенат Универзитета у Нишу на седници која је одржана 26.3.2014.
године, донео је

Правилник
о изменама и допунама Правилника о поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу

Члан 1.
Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 2/2008,
2/2009 и 5/2013) допуњује се тако што се додаје члан 14a који гласи:
„Члан 14a
Ректор именује комисије за оцену испуњености минималних услова
учесника конкурса за избор у звања наставника.
Комисије се именују за научна поља и за уметничко поље, а састоје се
од три члана или пет чланова из научне, односно уметничке области из које се
кандидат бира.
Комисија има задатак да проучи достављену документацију за избор у
звања наставника и да о томе достави извештај одговарајућем научностручном већу.
Извештај Комисије треба да садржи јасну и једнозначну информацију о
радовима са SCI, SCIE, односно SSCI листи којима кандидати испуњавају
минималне услове за избор у звање.
Документација коју достави Факултет, у складу са чланом 14. овог
Правилника, доставља се Комисији за оцену испуњености минималних
критеријума у року од пет дана од дана пријема документације од Факултета.
Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана пријема документације
достави свој извештај одговарајућем научно-стручном већу.
Извештај комисије из става 1. овог члана је саставни део докумантације
коју разматрају научно-стручна већа Универзитета у вези са доношењем
одлуке о избору у звање доцент или ванредни професор, односно давањем
мишљења о предлогу за избор у звање редовни професор“.

Члан 2.
После члана 21. додаје се члан 21а који гласи:
„Члан 21а
Када научно-стручно веће Универзитета, односно Сенат Универзитета
донесу одлуку у вези са конкурсом за избор наставника која се разликује од
предлога Изборног већа Факултета, председник научно-стручног већа и
председник Сената Универзитета на седници формулишу разлоге због којих је
донесена таква одлука“.
Члан 3.
Члан 22. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број
2/2008, 2/2009) мења се и гласи:
„Члан 22.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника које доноси Сенат
Универзитета саставни су део овог Правилника.
На изборе у звања наставника за образовно-научна, односно образовноуметничка поља за која Сенат Универзитета није утврдио другачије ближе
критеријуме, примењиваће се Препоруке о ближим условима за избор у звања
наставника које је донео Национални савет за високо образовање 4. маја
2007. године.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника примењиваће се на
конкурсе за избор у звања наставника расписане од 01.01.2016. године“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику
Универзитета у Нишу“.
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