На основу члана 20. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у
Нишу» 5/2010, 4/2011, 5/2011, 6/2012 и 8/2012), члана 4. Правилника о поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник
Универзитета у Нишу» 2/2008 и 3/2013), члана 6. и 16. Правилника о поступку давања
сагласности на одлуку о усвајању теме докторске дисертације и на одлуку о усвајању
извештаја о урађеној докторској дисертацији, члана 8а Правилника о признавању
страних високошколских исправа («Гласник Универзитета у Нишу» број 4/2008, 5/2009,
2/2013), Сенат Универзитета у Нишу на седници која је одржана 05.7.2013. године
доноси
ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОШТОВАЊА РОКОВА У РАДУ КОМИСИЈА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавеза поштовања рокова у раду комисија за писање
извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор наставника, о научној
заснованости теме докторске дисертације, о оцени урађене докторске дисертације и по
захтеву за признавање стране високошколске исправе.
Члан 2.
Обавезују се чланови комисија за писање извештаја о:
- пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника,
- научној заснованости теме докторске дисертације,
- оцени урађене докторске дисертације и
- захтеву за признавање стране високошколске исправе,
да окончају писање извештаја у роковима који су прописани Правилником о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
Правилником о поступку давања сагласности на одлуку о усвајању теме докторске
дисертације и на одлуку о усвајању извештаја о урађеној докторској дисертацији и
Правилником о признавању страних високошколских исправа.
Члан 3.
Када је члан Комисије о пријављеним учесницима на конкурс за избор
наставника, научној заснованости теме докторске дисертације и оцени урађене
докторске дисертације, наставник/истраживач који је у радном односу на другој
високошколској установи, потребно је да декан факултета, пре доношења одлуке о
именовању комисије, односно пре утврђивања предлога чланова комисије, прибави
салгасност тог наставника.
Члан Комисије именоване за писање извештаја по свим основама из члана 2. ове
одлуке може да достави образложену изјаву да не прихвата чланство у Комисији.
Изјава се доставља надлежном органу који је донео одлуку о именовању, у року
од 5 дана од дана достављања одлуке.
По добијању образложене изјаве, надлежни орган за именовање Комисије
именује новог члана Комисије.
Ако наставник – члан Комисије достави изјаву из става 1. и 2. овог члана,
укупан рок за подношење заједничког или појединачног извештаја чланова Комисије
продужава се за 20 дана у односу на рок који је утврђен у одговарајућим општим
актима.
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Члан 4.
Ако чланови Комисија које су именоване за писање извештаја о пријављеним
учесницима на конкурс за избор наставника и по захтеву за признавање стране
високошколске исправе, не поднесу заједнички или појединачне извештаје у
прописаним роковима, Ректор Универзитета може поднети пријаву Комитету за
професионалну етику Универзитета у Нишу у року од 10 дана од дана истека рока за
подношење извештаја.
Ако чланови Комисија које су именоване за писање извештаја о научној
заснованости теме докторске дисертације и о оцени урађене докторске дисертације,
пропусте прописане рокове, декан Факултета чији је стручни орган именовао Комисију,
подноси пријаву Комитету за професионалну етику Универзитета у Нишу у року од 10
дана од дана истека рока за подношење извештаја.
Члан 5.
Комитет за професионалну етику, по добијању пријаве из члана 4. ове одлуке,
обавештава стручни орган Универзитета, односно факултета који је донео одлуку о
именовању Комисије да је против именованог члана Комисије покренут поступак
утврђивања одговорности за повреду Кодекса професионалне етике.
Члан 6.
Комитет за професионалну етику Универзитета у Нишу ће, по пријави Ректора
односно декана спровести поступак утврђивања одговорности за повреду Кодекса
професионалне етике у складу са одредбама Кодекса професионалне етике
Универзитета у Нишу.
До окончања поступка пред Комитетом за професионалну етику Ректор, стручни
орган Универзитета, односно стручни орган факултета неће именовати наставника
против кога је покренут поступак утврђивања одговорности за повреду Кодекса
професионалне етике за члана комисија за писање извештаја о:
- пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника,
- научној заснованости теме докторске дисертације,
- оцени урађене докторске дисертације или
- захтеву за признавање стране високошколске исправе.
Члан 7.
Уколико Комитет за професионалну етику наставнику из члана 4. ове Одлуке
изрекне неку од мера које су прописане чланом 7. Кодекса професионалне етике,
Ректор, стручни орган Универзитета, односно стручни орган факултета, у току следеће
2 године од дана изрицања мере, неће именовати наставника коме је изречена мера, за
члана Комисија за писање извештаја о:
- пријављеним учесницима на конкурс за избор наставника,
- научној заснованости теме докторске дисертације,
- оцени урађене докторске дисертације и
- захтеву за признавање стране високошколске исправе.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику Универзитета у
Нишу“
СНУ број: 8/16-01-006/13-008
У Нишу, 5. 7. 2013. године
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.
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