На основу члана 67. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”
број 76/05) и члана 132. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у
Нишу“ број 4/06), Сенат Универзитета у Нишу на седници одржаној 26. 5. 2014.
године доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
САДРЖАЈ ПРАВИЛНИКА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови и поступак за доделу звања
професор емеритус као и права и обавезе професора емеритуса на Универзитету
у Нишу (у даљем тексту: Универзитет).
УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА
Члан 2.
Звање професора емеритуса може се доделити редовном професору у
пензији који је најмање 5 година пре пензионисања био у радном односу са
пуним радним временом на неком од факултета Универзитета, који није у радном
односу на другом универзитету или другој високошколској установи и који
испуњава следеће услове:
 да има више значајних научних или уметничких дела која су позната у
научној или уметничкој јавности,
 да је стекао значајан међународни углед у научној или уметничкој
области којом се бави,
 да је постигао значајне резултате у педагошком раду са студентима,
 да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставно-научног
односно наставно-уметничког подмлатка у области за коју је изабран,
 да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета у земљи
и иностранству.
При предлагању кандидата биће, по правилу, разматрана њихова
целокупна универзитетска каријера.
ПРАВА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Члан 3.





Професор емеритус:
може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским
студијама другог и трећег степена у ужој области за коју је изабран,
може бити члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова,
односно дисертација,
може бити члан комисије за писање извешатаја о избору наставника,
има право да учествује у научноистраживачком раду на Универзитету.

ГОДИШЊА ДОДЕЛА ЗВАЊА
Члан 4.
Сенат Универзитета, најкасније до 30. новембра, доноси одлуку о
покретању поступка за избор професора емеритуса за текућу школску годину,
која се објављује на интернет страници Универзитета у Нишу.
Наставно-научна већа факултета достављају предлоге за избор професора
емеритуса најкасније до 15. фебруара текуће школске године.
Универзитет, приликом доделе звања професора емеритуса, води рачуна о томе
да укупан број професора емеритуса не може бити већи од 3% од укупног
броја наставника универзитета.
Факултет може предложити једног кандидата за звање професор емеритус у
току једне школске године.
Звање професор емеритус додељује се по правилу једном годишње.
ПРЕДЛОГ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА
Члан 5.
Изборно веће факултета које чине редовни професори, тајним гласањем,
већином од укупног броја чланова, утврђује предлог за доделу звања професор
емеритус за највише једног кандидата и тај предлог, са образложењем, доставља
Сенату Универзитета најкасније до краја јануара текуће године.
Уз образложени предлог доставља се:




сагласност предложеног кандидата,
библиографија научних или уметничких дела кандидата,
докази о испуњавању услова из члана 2. овог Правилника.

ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА О ПРЕДЛОГУ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Члан 6.
По пријему предлога, Сенат Универзитета, на предлог ректора, образује
стручну комисију од најмање три редовна професора, са задатком да припреми
извештај и достави своје мишљење о предлогу.
Чланови стручне комисије морају бити из научне, односно уметничке
области у којој је радио предложени кандидат.
У одлуци о именовању одређује се рок за писање и достављање извештаја
и мишљења комисије.
Комисија има право да затражи од предлагача додатну документацију о
предложеном кандидату.
Комисија доставља Сенату Универзитета извештај о предлогу, са својим
мишљењем и сву докумантацију коју је предлагач доставио.
Извештај комисије ставља се на увид јавности, који траје 30 дана, на
интернет страници Универзитета и Факултета.

Ако у току увида јавности буду достављене примедбе на извештај комисије,
комисија је дужна да се изјасни о примедбама у року од 15 дана од дана
окончања увида јавности и да своје изјашњење достви Универзитету.
Сенату се доставља предлог овлашћеног предлагача, извештај комисије,
примедбе на извештај комисије које су достављене у току увида јавности,
одговор комисије на примедбе и остала документација коју је доставио
предлагач.
О предлогу за доделу звања професор емеритус одлучује
Универзитета тајним гласањем, већином од укупног броја чланова Сената.

Сенат

УКИДАЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС
Члан 7.
Сенат Универзитета може укинути одлуку о додели звања професор
емеритус ако професор емеритус:
-

не поштује Закон о високом образовању, Статут Универзитета, Статут
Факултета и друга правила рада и понашања на Универзитету и
Факултету,
- буде осуђен правноснажном пресудом за кривично дело против полне
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, односно ако је правноснажном пресудом осуђен на казну
затвора за друго кривично дело или ако прекрши Kодекс професионалне
етике.
- на Универзитету, Факултету или у широј друштвеној заједници ради
супротно интересима Факултета и Универзитета,
- у научно-истраживачком и наставном раду своје активности не
усклађује са потребама студијских програма или научно-истраживачких
пројеката коjи се реализују на Универзитету и Факултету,
- не поштује Кодекс професионалне етике Универзитета у Нишу.
Предлог за укидање одлуке о додели звања професор емеритус може
поднети Изборно веће факултета које чине редовни професори. .
О предлогу за укидање одлуке о додели звања професор емеритус одлучује
Сенат Универзитета у Нишу већином од укупног броја чланова, тајним гласањем.
Лицу коме је укинуто звање професора емеритуса престају сва права и
обавезе професора емеритуса од дана ступања на снагу одлуке о укидању одлуке
о додели звања професор емеритус.
ПОВЕЉА
Члан 8.
Повељу о избору у звање професор емеритус уручује ректор Универзитета
и то, по правилу, у оквиру обележавања Дана Универзитета.
Одлуку о изгледу и садржини повеље доноси Сенат Универзитета.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРАВА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Члан 9.
Са лицем коме је додељено звање професор емеритус декан закључује
уговор о ангажовању у коме се прецизирају права и обавеза професора
емеритуса, у складу са Законом о високом образовању и овим Правилником.
Професор емеритус има право на месечну накнаду у износу од 30% бруто
основне плате која припада запосленом редовном професору, која се исплаћује
на факултету.
Професор емеритус који је члан Српске академије наука и уметности нема
право на накнаду из става 2. овог члана.
Простор, опрему и остале услове за остваривање права професора
емеритуса обезбеђује факултет на којем је професор емеритус био у радном
односу до пензионисања.
Професор емеритус има право да у својим научним и стручним радовима,
односно публикацијама наводи назив Универзитата и факултета.

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 10.
Универзитет води евиденцију о додели звања професора емеритуса на
обрасцу који утврђује ректор.
Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета“.
Члан 12.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
поступку, условима доделе звања и правима професора емеритуса број 8/16-01001/07-025 од 20.03.2007. године и Ближи критеријуми за доделу звања
професор емеритус број 8/16-01-004/07-003 који су били саставни део овог
Правилника.
СНУ бр: 8/16-01-003/14-005
У Нишу, 26. 5. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.

