Година LIV, број 195, 22. септембар 2016.
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На основу члана 42. став 1. тачка 21. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 –
пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета, на седници
одржаној 14.09.2016. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА
НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Београду“, број 192/16), члан 12. мења се и гласи:
„Избор у звање наставника на Архитектонском факултету, за
области архитектура и урбанизам, може се вршити према условима
предвиђеним за:
1. поље техничко-технолошких наука или
2. поље уметности.
Архитектонски факултет својим актом утврђује уже научне,
односно уметничке области, за које се избор врши у складу са
тачком 2. став 1. овог члана, као и допунске услове предвиђене за
избор у звања наставника.“
Члан 2.
У члану 13. у Табели Б1 код првог избора у звање ванредног
професора тачка 3. мења се и гласи:
„3. 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.“
Код избора у звање редовног професора тачка 3. мења се и
гласи:
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„3. 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.“
У члану 13. у Табели Б2, код 1. услова, тачка 1. се брише, а
додају се нове тач. 1. и 2. које гласе:
„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.“
Ранија тачка 2. постаје тачка 3.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 14. септембар 2016. године; Број: 06-4289/4-16)
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