На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању
(«Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010 и 93/2012), и члана 40. став 1. тачка 18. Статута Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/2010, 4/2011, 5/2011, 6/2012 и 8/2012), Сенат
Универзитета у Нишу, на седници одржаној 26. 4. 2013.године, доноси
Правилник о 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) допуњује се
тако што се у делу „Ближи критеријуми за избор у звања наставника“, који су саставни
део овог Правилника додају нови чланови:
„Члан 39а.
За избор наставника Универзитета у Нишу у сва наставничка звања у пољу:
1. природно-математичких наука,
2. друштвено-хуманистичких наука,
3. медицинских наука,
4. техничко технолошких наука,
5. уметности за наставнике који се бирају за:
- уже научне области: Педагогија, Психологија уметности, Социологија,
Музикологија, Менаџмент у култури, Филозофија уметности, Историја
уметности, Методика ликовног образовања, Методологија,
- уже уметничке области: Клавир (Методика наставе клавира,
Корепетиција и читање с листа), Гудачки инструменти (Методика
наставе
гудачких
инструмената,
Оркестар
деонице),
Дувачки
инструменти (Методика наставе дувачких инструмената, Оркестар
деонице), Соло певање (Методика наставе соло певања, Глума), Гитара
(Методика наставе гитаре, Читање с листа), Хармоника (Методика
наставе
хармонике,
Читање
с
листа),
Композиција
(Основе
орекстрације, Вокална литература, Познавање музичких инструмената,
Анализа музичких стилова,
- уже стручне области: Солфеђо, Хармонија са хармонском анализом,
Конатрапункт, Музичкиоблици, Методика наставе теоријских предмета,
Методика наставе музичке културе,
- уже стручно уметничке области: Пластична анатомија, Сликарска
технологија, Писмо, Фотографија, Пројектовање облика,
додаје се следећи услов: најмање један рад објављен у претходном изборном периоду у
часопису који издаје Универзитет у Нишу или Факултет Универзитета у Нишу, где је
лице које учествује на конкурсу за избор у звање првопотписани аутор рада.
Услов из става 1 овог члана не примењује се на кандидате који нису у радном
односу на факултетима Универзитета у Нишу“.
Члан 39б.
Одредба из члана 39а. овог Правилника примењиваће се почев од 1. јануара
2015. године“.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Гласнику Универзитета у
Нишу“.
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