На основу члана 55. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014) и члана 16. став 1. тачка 14. Статута Универзитета у Нишу –
пречишћен текст ("Гласник Универзитета у Нишу" број 8/2014), Савет
Универзитета, на седници одржаној 24.12.2014. године донео је
ОДЛУКУ
о оснивању Центра за византијско-словенске студије
Члан 1.
Центар за византијско-словенске студије је организациона јединица
Универзитета у Нишу, без својства правног лица, основана са циљем да организује
научна истраживања у следећим областима:
- упоредног проучавања византијске и словенских култура и историје,
- историје Цркве,
- византијске уметности (сликарство, књижевност, музика),
- патристичке књижевности,
- византијске архитектуре,
- византијског наслеђа у словенским земљама,
- словенског средњевековља,
- књижевности православних Словена,
- црквеног сликарства,
- словенског средњевековног права,
- сакралних језика,
- проучавања словенских култура у хришћанском контексту,
- савремене словенске културе и византијског наслеђа.
Члан 2.
Центар за византијско-словенске студије остварује своје циљеве и задатке
путем следећих активности:
- коципирање и реализација истраживачких пројеката из области
византијско-словенских и хришћанских студија уопште,
- организовање, самостално или у сарадњи са другим научним
институцијама, сарадње између истраживача различитих научних
дисциплина, чиме би се подстакла већа интердисциплинарност и
обављала научна истраживања од значаја за област византијскословенских студија,
- сарадња са другим сродним центрима у региону и иностранству на
заједничким пројектима,
- организовање предавања угледних гостију из земље, региона и
иностранства, гостовањем предавача или преко видео-линка,
- организовање конференција, симпозијума, саветовања, округлих столова
и радионица из области византијско-словенских студија, за истраживаче,
студенте и ширу јавност,
- ангажовање студената докторских студија, у оквиру пројеката,
заинтересованих
за
византијско-словенске
студије,
а
нарочито
стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
- организовање секција за студенте заинтересоване за византијскословенске студије,
- објављивање публикација из области византијско-словенских студија,

-

рад на промоцији активности Универзитета у Нишу у области византијскословенских студија у земљи и иностранству.

Члан 3.
Центар за византијско-словенске студије има управника и Савет Центра.
Управник Центра координира активности у Центру са циљем да се на
ефикасан и делотворан начин реализују циљеви и задаци Центра утврђени овим
Статутом.
Ректор именује и разрешава управника Центра и заменика управника Центра,
на период од три године.
Члан 4.
Савет Центра за византијско-словенске студије чине пет наставника
Универзитета у Нишу.
Савет Центра:
1. доноси Годишњи план рада Центра и доставља га Сенату Универзитета,
2. разматра и усваја Годишњи извештај о раду Центра и доставља га Сенату
Универзитета,
3. разматра активности на Универзитету и факултетима у области
византијско-словенских студија из члана 69о. овог Статута.
4. даје предлоге и иницијативе из домена византијско-словенских студија
надлежним органима Универзитета и факултета.
Чланове Савета Центра именује Сенат Универзитета у Нишу на предлог
ректора.
Члан 5.
Правне, финансијске, административне, техничке и друге послове за Центар
обавља Секретаријат Универзитета.
Ректор, у оквиру Правилника о систематизацији послова Универзитета у
Нишу, одређује број и структуру запослених на пословима Центра и конкретне
послове и задатке на радним местима.
Факултети могу, у сарадњи са Универзитетом, да запосле или ангажују лица
за рад на пословима Центра за византијско-словенске студије.
Члан 6.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за византијско-словенске студије.
Савет Центра за византијско-словенске студије једном годишње подноси
Сенату извештај о раду.
Члан 7.
Ову Одлуку објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу“ и доставити правној
служби и архиви Универзитета у Нишу.
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