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Образац 4 Б
Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета:
Ужа научна, oдносно уметничка област:
Број кандидата који се бирају:
Број пријављених кандидата:
Имена пријављених кандидата:
1. ______________________
2. ______________________
................................................
II - О КАНДИДАТИМА
1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме:
- Датум и место рођења:
- Установа где је запослен:
- Звање/радно место:
- Научна, односно уметничка област
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2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
Мастер:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Магистеријум:
- Назив установе:
- Место и година завршетка:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Докторат:
- Назив установе:
- Место и година одбране:
- Наслов дисертације:
- Ужа научна, односно уметничка област:
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
3) Испуњени услови за избор у звање______________________
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1
2

3

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)
Приступно предавање из области за коју
се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада
(најмање„добар“) у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног
периода
Искуство у педагошком раду са студентима

oценa /
број година
радног
искуства
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4
5

6
7

8
9

10

Број
(заокружити испуњен услов за звање у које менторства /
се бира)
учешћа у
комисији и др.
Ментор најмање два завршна рада
Учешће у у најмање једној комисији
за одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације
Ментор најмање једног завршног рада.
(за поновни избор ванр. проф)
Учешће у најмање једној комисији за
одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације. (за поновни избор
ванр. проф)
Ментор најмање три завршна рада.
Учешће у најмање две комисије за
одбрану рада на последипломским
студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације
Менторство у изради најмање једне
докторске дисертације
(заокружити испуњен услов за
звање у које се бира)

11

31

Објављен један рад из
категорије М21, М22 или М23
из научне области за коју се
бира, са кумулативним импакт
фактором најмање један.

Број
радова,
сапштења,
цитата и
др

Навести
часописе,
скупове,
књиге и
друго
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13

14

15

16
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Објављена три рада из
категорије М21, М22 или
М23 са кумулативним импакт
фактором најмање два из
научне области за коју се
бира, од којих најмање два
рада у последњих пет година.
Кандидат треба да буде најмање
у једном раду први аутор или
носилац рада.
Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64).
Оригинално стручно остварење
или руковођење или учешће
у научноистраживачким или
стручним пројектима.
Одобрена књига из релевантне
области, одобрен уџбеник
за ужу област за коју се бира
или поглавље у одобреном
уџбенику за област за коју се
бира, монографија, практикум
или збирка задатака (са ISBN
бројем) објављени од првог
избора у наставно звање.
Објављен један рад из
категорије М21, М22 или М23 у
периоду од последњег избора из
научне области за коју се бира.
(за поновни избор ванр. проф)
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17

18

19
20

Саопштена три рада на
међународним или домаћим
научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) у
периоду од последњег избора.
(за поновни избор ванр. проф)
Објављено шест радова из
категорије М21, М22 или
М23 са кумулативним импакт
фактором најмање четири
из научне области за коју се
бира, од којих најмање три
рада у последњих пет година.
Кандидат треба да буде најмање
у два рада први аутор или
носилац рада.
Цитираност од 10 хетеро
цитата.
Саопштено пет научних радова
на међународним или домаћим
научним скуповима, од којих
један мора да буде пленарно
предавање на међународном
или домаћем научном скупу
(категорије М31-М34 и
М61-М64) или предавање по
позиву
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Књига из релевантне области,
одобрен уџбеник за ужу област
за коју се бира, поглавље у
одобреном уџбенику за ужу
област за коју се бира или
превод иностраног уџбеника
одобреног за ужу област за коју
се бира, објављени у периоду од
избора у наставничко звање.
Број радова као услов
за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9
Правилника о стандардима...)
ИЗБОРНИ УСЛОВИ:

(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручнопрофесионални
допринос

Дефинише сваки факултет у оквиру
групације
1. Ангажованост у спровођењу
сложених дијагностичких, терапијских
и превентивних процедура.
2. Број и сложеност дијагостичних,
терапијских и превентивних процедура,
које је кандидат увео, или је учествовао
у њиховом увођењу.
3. Број одржаних програма
континуиране медицинске едукације
који нису оцењени оценом мањом од
3,75 од стране полазника.
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2. Допринос академској
и широј заједници
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1. Значајно струковно, национално или
међународно признање за научну или
стручну делатност.
2. Чланство у стручним или научним
асоцијацијама у које се члан бира или
које имају ограничен број чланова.
3. Чланство у страним или домаћим
академијама наука.
4. Уређивање часописа или
монографија признатих од стране
ресорног министарства за науку.
5. Председавање националним или
међународним струковним или
научним асоцијацијама.
6. Руковођење или ангажовање у
националним или међународним
научним или стручним организацијама.
7. Руковођење или ангажовање у
националним или међународним
институцијама од јавног значаја.
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3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству
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Мобилност:
- за избор у звање доцента:
1. Учествовање на међународним
курсевима или школама за ужу научну
област за коју се бира.
2. Постдокторско усавршавање у
иностранству.
3. Студијски боравци у
научноистраживачким институцијама у
земљи или иностранству.
4. Предавања по позиву или пленарна
предавања на акредитованим
скуповима у земљи.
5. Учешће у међународним пројектима.
- за избор у звање ванредног и
редовног професора:
1. Предавања по позиву или пленарна
предавања на међународним
акредитованим скуповима у земљи и
иностранству.
2. Стечено звање гостујућег професора
или гостујућег истраживача у
високошколским установама и
научноистраживачким организацијама
у иностранству.
3. Предавање по позиву.
4. Учешће или руковођење
међународним пројектима.
5. Интернационализација постојећих
студијских програма у оквиру
високошколске установе.
6. Извођење наставе или менторство у
заједничким међународним студијским
програмима.

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Место и датум:_____________
ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

