На основу члана 30. и члана 69.в Статута Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу“ број 8/2014) Сенат Универзитета у Нишу на седници
одржаној 27.01.2015. године донео је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ВИЗАНТИЈСКО-СЛОВЕНСКЕ СТУДИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се унутрашња организација и рад Центра за
византијско-словенске студије Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Центар).
Члан 2.
Центар је организациона јединица Универзитета у Нишу без својства
правног лица.
Главни циљ Центра је постављање институционалног оквира за сарадњу
истраживача из области византијско-словенских студија, што треба да омогући
учешће у реализацији националних, регионалних и међународних научних
пројеката, чији је носилац или партнер Универзитет у Нишу.
Основне активности Центра јесу да:
1. конципира и реализује истраживачке пројекте из области византијскословенских студија;
2. организује, сам или у сарадњи са другим научним институцијама,
сарадњу између истраживача различитих основних дисциплина, чиме би
се подстакла већа интердисциплинарност и обављала научна
истраживања од значаја за област византијско-словенских студија;
3. сарађује са другим центрима и институтима за византијске, патристичке,
славистичке,
византијско-словенске,
средњовековне,
црквене,
православне, хришћанске и религијске студије у региону и иностранству
на заједничким пројектима;
4. организује предавања угледних гостију из земље, региона и
иностранства, кроз гостовања или преко видео-линка;
5. организује конференције, симпозијуме, саветовања, округле столове и
радионице из области византијско-словенских студија, за истраживаче,
раднике универзитета, студенте и ширу јавност;
6. у
оквиру
пројеката,
ангажује
студенте
докторских
студија
заинтересоване
за
византијско-словенске
студије,
а
нарочито
стипендисте Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
7. организује секције за студенте заинтересоване за византијско-словенске
студије;
8. припрема за објављивање публикације из области византијскословенских студија;
9. ради на промоцији активности Универзитета у Нишу у области
византијско-словенских студија у земљи и иностранству.
Члан 3.
Сенат Универзитета доноси општи акт о раду Центра.
Центар има управника, заменика управника, секретара,
Колегијум.

Савет

и

Управника и заменика управника Центра именује и разрешава ректор
Универзитета у Нишу, а именују се на предлог Колегијума, из реда чланова
Колегијума Центра.
Секретара Центра именује ректор из реда запослених у Секретаријату
Универзитета.
Члан 4.
Савет Центра чине пет наставника Универзитета у Нишу које именује
Сенат на предлог ректора.
Савет се састаје најмање два пута годишње.
Одлуке Савета Центра доносе се већином гласова од укупног броја
чланова.
Кворум за рад Савета Центра даје присуство натполовичне већине
чланова Савета.
Савет Центра бира председника и заменика председника из реда својих
чланова.
Председник Савета Центра заказује седнице Савета, председава
седницама и потписује одлуке и закључке Савета Центра.
Савет Центра:
- доноси Годишњи план рада Центра и доставља га Сенату
Универзитета,
- усваја Извештај о раду Центра и доставља га Сенату Универзитета,
- доноси одлуке и друге опште акте о раду Центра.
Савета прати националне, регионалне и међународне пројектне
конкурсе и предлаже чланству пројектна ангажовања.
Члан 5.
Радом Центра руководи управник.
Мандат управника Центра траје три године.
Управник Центра води, организује и усклађује послове Центра, стара се о
извршавању задатака Центра и обавља и друге послове утврђене Статутом
Универзитета , Правилником о раду Центра и другим општим актима.
Управник има могућност именовања посебних координатора, чланова
Центра,
који би радили на остваривању појединих задатака у оквиру
активности Центра.
Члан 6.
Заменик управника, у одсуству управника, руководи радом Центра и
обавља друге послове у оквиру задатака Центра.
Члан 7.
Секретар Центра обавља административно-техничке послове из домена
рада Центра и у сталној је координацији са Управником и Замеником управника
и помаже им у вршењу послова из делатности Центра.
Члан 8.
Колегијум Центра за византијско-словенске студије чине наставници,
сарадници, истраживачи Универзитета у Нишу, запослени на факултетима
Универзитета у Нишу и студенти докторских студија из одговарајућих области.

Колегијум Центра за византијско-словенске студије:
- стара се о извршењу активности Центра из чл. 2 овог Правилника;
- доноси одлуке о ангажовању чланова Центра на пројектним и другим
активностима Центра;
- доноси одлуке о ангажовању спољних сарадника – истраживача на
пројектним активностима Центра.
Члан Колегијума може постати истраживач активан у области
византијско-словенских студија, уколико је предложен од два активна члана
Колегијума. Предлог о пријему нових чланова доноси Колегијум, већином
гласова, а потврђује га Савет, већином гласова.
Чланство у Колегијуму Центра за византијско-словенске студије престаје
иступањем или искључењем.
Иступање може бити изричито, ако члан изјави да се више не сматра
чланом Центра и фактичко, ако више од годину дана не учествује у
реализацији активности Центра.
Члан може бити искључен уколико својим поступањем наноси штету
Центру или Универзитету. Одлуку о искључењу доноси Колегијум, већином
гласова.
Састанке Колегијума Центра за византијско-словенске студије сазива и
њима председава Управник Центра, а одржавају се најмање два пута годишње.
Кворум за рад Колегијума даје присуство натполовичне већине чланова
Колегијума.
Одлуке Колегијума Центра за византијско-словенске студије доносе се
простом већином гласова присутних чланова.
Члан 9.
Правно-административне, финансијске и остале послове за рад Центра
обавља Секретаријат Универзитета у Нишу у сарадњи са управником и Саветом
Центра за византијско-словенске студије.
Члан 10.
Овај Правилник објавити у „Гласнику Универзитета у Нишу”.
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