На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС» број 76/05) Савет Универзитета у Нишу на седници одржаној 5. 12. 2005.
године донело је следећу

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Универзитета у Нишу

НАДЛЕЖНОСТ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВЕЋА УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 1.
После члана 27. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број
4/2002) – у даљем тексту: Статут, додаје се нови члан 27а, који гласи:
До конституисања Сената Универзитета у Нишу у складу са Законом о високом
образовању надлежности Сената Универзитета обављаће Научно-наставно веће
Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Веће Универзитета).
ИЗБОР НАСТАВНИКА
Члан 2.
У члану 28. став 1. Статута, брише се тачка 21.
Члан 3.
После члана 29. Статута, додаје се члан 29а који гласи:
Одговарајуће научно-стручно веће Универзитета доноси одлуку:
- о избору чланова Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима на
конкурсу, на предлог факултета и
- о избору кандидата у звање наставника, на предлог факултета.
Одлука научно-стручног већа о избору чланова Комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима на конкурсу за избор наставника доставља се изабраним
члановима Комисије и Факултету.
Одлука научно-стручног већа о избору кандидата у звање наставника доставља се
Факултету који је објавио конкурс и учесницима конкурса.
Учесници конкурса имају право приговора Већу Универзитета, чија је одлука
коначна.
САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА НА ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ
Члан 4.
После члана 29а Статута, додаје се члан 29б који гласи:
До доношења одговарајућег општег акта Универзитета којим ће се прописати
услови и поступак давања сагласности за ангажовање наставника на другој
високошколској установи, стручни органи факултета неће давати сагласности за радно
ангажовања наставника на другим високошколским установама, ван Универзитета у Нишу.
Наставник може бити радно ангажован у оквиру друге самосталнне високошколске
установе када Универзитет у Нишу и друга самостална високошколска установа имају
потписан споразум о међусобном ангажовању наставника.
Факултети који су, после ступања на снагу Закона о високом образовању, донели
одлуке о давању сагласности за ангажовање наставника на другим високошколским
установама, усагласиће те своје одлуке са овом Статутарном одлуком.

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
Члан 5.
Члан 100. Статута мења се и гласи:
Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те
исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу
запошљавања.
Поступак признавања спроводи се у складу са одредбама закона о високом
образовању, уколико међународним уговором није предвиђено другачије.
У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог образовања,
имаоцу стране високошколске исправе утврђује се право на наставак започетог високог
образовања, односно право на укључивање у нивое високог образовања.
У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске исправе
утврђује се врста и ниво студија, као и стручни, академски, односно научни назив.
У поступку признавања стране високошколске исправе из ст. 3. и 4. овог члана
узима се у обзир систем образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска
исправа, студијски програм, услови уписа на студијски програм, права која даје та
високошколска исправа у земљи у којој је стечена и друге чињенице од значаја за
признавање стране високошколске исправе.
Научно-наставно веће Универзитета доноси решење по захтеву за признавање из
ст. 3. и 4. овог члана.
Решење из става 7. овог члана коначно је у управном поступку.
Поступак признавања страних високошколских испрва
Члан 6.
Члан 101. Статута мења се и гласи:
Веће Универзтета спроводи поступак признавања стране дипломе, односно стране
школске јавне исправе.
Поступак признавања страних високошколских исправа покреће се захтевом
заинтересованог лица.
Уз захтев се прилажу исправе у оригиналу и овереном преводу на српски језик
(диплома, односно друга школска јавна исправа, наставни план и програм студија,
уверење о положеним испитима и другим наставним обавезама, магистарска теза, односно
докторска дисертација у оригиналу и преводу на српски језик и друге исправе од значаја
за признавање стране високошколске исправе).
Веће Универзитета образује комисију од најмање три члана, коју чине
универзитетски наставници одговарајућег стручног профила, са задатком да проучи
поднети захтев и документацију и да поднесе извештај Већу Универзитета.
Извештај Комисије обавезно садржи предлог одлуке Већа Универзитета.
Одлуку о признавању стране високошколске исправе доноси Веће Универзитета.
Поступак признавања страних високошколских испрва окончава се у року од 60
дана од дана подношења захтева из става 2. овог члана.
Универзитет трајно чува документацију о признању стране високошколске јавне
испарве исправе и о томе води евиденцију.
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Вредновање страних студијских програма
Члан 7.
Члан 102. Статута мења се и гласи:
У поступку признавања из члана 8. ове Статутарне одлуке спроводи се вредновање
страног студијског програма, на основу врсте и нивоа постигнутих знања и вештина.
Једном извршено позитивно вредновање одређеног страног студијског програма
важи за све наредне случајеве када се ради о истом студијском програму.
Вредновање из става 1. овог члана врши Веће Универзитета, узимајући у обзир
податке о страној високошколској установи на којој се студијски програм изводи, а које
прибавља Министарство.
Члан 8.
Члан 103. и члан 104. Статута бришу се.
УСАГЛАШАВАЊЕ ОПШТИХ АКАТА УНИВЕРЗИТЕТА СА ЗАКОНОМ
Члан 9.
Универзитет ће у роковима одређеним Законом о високом образовањ донети све
одговарајуће опште акте прописане тим Законом.
Посебне надлежности Универзитета у остваривању интегративне функције уредиће
се општим актима, и то:
- Акт о реорганизацији Универзитета у Нишу,
- Статут Универзитета у Нишу,
- Стратешки план Универзитета у Нишу,
- Студијске програме који се остварују у оквиру Универзитета,
- Општи акт о политици уписа студената,
- Општи акт о избору у звања наставника,
- Општи акт о начину издавања диплома и додатка дипломи,
- Програм и план међународне сарадње,
- План инвестиција,
- План запошљавања и ангажовања наставника и сарадника,
- Одлуку о формирању јединственог информационог система Универзитета,
- Једиствене стандарде рада служби и сервиса и јединствене стандарде за
формирање базе података за све јединице у саставу Универзитета,
- Општи акт којим ће се уредити образовање током читавог живота.
Члан 10.
Факултети Универзитета у Нишу усагласиће своје статуте са овом Статутарном
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Статутарне одлуке.
РОК ПРИМЕНЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 11.
Ова Статутарна одлука примењиваће се до доношења Статута Универзитета у Нишу
у складу са Законом о високом образовању.
Члан 12.
Ова Статутарна одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Гласнику
Универзитета у Нишу“.
СУ број 1/00-02-004/05-003
У Нишу, 05. 12. 2005. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Властимир Николић,с.р.

3

