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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
45/15, 68/15), Минималних услова за избор у звање наставника на
универзитету („Сл. гласник РС“, број 101/15) и 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 22.06.2016. године донео је
ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се јединствени ближи минимални
услови за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (у
даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Звања наставника на Универзитету су: доцент, ванредни
професор и редовни професор.
Општим актом Универзитета могу се утврдити и друга звања
наставника (наставник страног језика, вештина и др.) у складу са
врстом студија за коју је установа акредитована.
Услове за избор у звања из става 2. овог члана прописује
високошколска установа.
Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане Законом о високом образовању, Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета,
општим актом Универзитета којим се уређује поступак и оцена
приступног предавања, општим актом високошколске установе и
овим правилником.
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Члан 4.
Избор у звање наставника заснива се на оствареним и
мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих
услова, исказују и следећим условима:
1. обавезни услови
1.1. наставни рад и
1.2. научноистраживачки, односно уметнички рад;
2. изборни услови
2.1. стручно-професионални допринос;
2.2. допринос академској и широј заједници и
2.3.
сарадња
са
другим
високошколским,
научноистраживачким установама, односно установама
културe или уметности у земљи и иностранству.
Члан 5.
Ближе одреднице изборних услова из члана 4. тачка 2.
овог правилника дате су у табелама А2, Б2, В2 и Г2, према
специфичностима сваке групације факултета у саставу
Универзитета.
Кандидат за избор у звање наставника мора у претходном
изборном периоду да испуни најмање по једну одредницу из
најмање два изборна услова, који морају да буду наведени и
образложени у реферату комисије о пријављеним кандидатима за
избор у звање.
За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је
приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл.
Члан 6.
Наставник који се бира у звање редовног професора
мора испуњавати и услове да буде ментор за вођење докторске
дисертације, односно докторског уметничког пројекта у складу
са Правилником о стандардима и поступку за акредитацију
високошколских установа и студијских програма (стандард 9 за
акредитацију студијских програма докторских студија).
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Изузетно, у пољу природно-математичких наука услов из
става 1. овог члана мора испунити и наставник који се бира у звање
ванредног професора.
Члан 7.
Ако је дошло до промене уже научне, односно уметничке
области, осим код првог избора у звање доцента, докторска
дисертација не мора да буде из уже научне, односно уметничке
области, већ из научне, односно уметничке области за коју се
кандидат бира.
Под научном облашћу, у смислу овог правилника, подразумева
се област из које се стиче докторат наука на акредитованом
студијском програму, а у складу са Листом стручних, академских
и научних назива.
Члан 8.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације
часописа за избор у научноистраживачко звање из Правилника
о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача.
Радови проистекли из докторске дисертације могу да се
вреднују за избор у звање наставника.
Један рад може да се вреднује само у оквиру једног обавезног
услова који се односи на научноистраживачки рад.
За поље друштвено–хуманистичких наука, са часописима
из категорија М21 – М23 изједначени су часописи са листе
престижних светских часописа за поједине научне области, коју
утврђује Национални савет за високо образовање.
Високошколска установа не може проширивати листу из
става 4. овог члана.
Члан 9.
Сматраће се да је кандидат који је објавио рад који доноси
исти или већи број М бодова предвиђених Правилником о
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача од оног који носи
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рад који се захтева као минимални услов за избор у одређено звање,
а који се не наводи у овим минималним условима (нпр. М11–М14
или М41 –М45), тај услов испунио.
Члан 10.
Наставник може бити биран у исто звање више пута.
Кандидат који се други и сваки следећи пут бира у звање
доцента, треба за сваки избор поново да испуни обавезне и изборне
услове.
Кандидату који је претходно био поново биран у звање
доцента, код избора у звање ванредног професора узимају се у
обзир и услови које је у том поновном избору, односно поновним
изборима, испунио.
Кандидату који је претходно био поново биран у звање
ванредног професора, код избора у звање редовног професора
узимају се у обзир и услови које је у том поновном избору, односно
поновним изборима, испунио.
Лице изабрано у звање редовног професора подноси сваких
пет година извештај о свом раду декану. Извештај је доступан
јавности објављивањем на интернет страници високошколске
установе.
Члан 11.
Високошколска установа може, у складу са својим
специфичностима, да уведе додатне, строже услове за избор у
звања наставника, који не могу да замене или битно измене услове
из члана 13. овог правилника.
Члан 12.
Избор у звање наставника на Архитектонском факултету
може се вршити за ужу научну област у оквиру поља техничкотехнолошких наука или у оквиру поља уметности.
За избор у звање наставника на Архитектонском факултету
за ужу научну област у оквиру поља техничко-технолошких наука
примењују се критеријуми за ово поље.
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За избор у звање наставника на Архитектонском факултету
за ужу уметничку област у оквиру поља уметности, кандидат мора
да испуни услове предвиђене за поље уметности Минималним
условима за избор у звања наставника на универзитету које је
донео Национални савет за високо образовање и изборне услове из
члана 13, табела В2.
II МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
Члан 13.
Минимални услови за избор у звање наставника Универзитета
су:
А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
ТАБЕЛА А1
Минимални услови
Доцент

ОПШТИ УСЛОВ
Научни назив доктора наука из научне области за коју се
бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплома доктора наука
стечена у иностранству, призната у складу са Законом о
високом образовању.
Услови за избор у звање доцента (први и сваки
следећи избор)
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода (ако га је
било).
3. Објављена два рада из категорије М21; М22 или М23 из
научне области за коју се бира.
4. Учешће на научном или стручном скупу (категорије
М31-М34 и М61-М64).
Изборни услови дефинисани су у табели А2
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ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање доцента.
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно,
од стране високошколске установе позитивно оцењено
приступно предавање из области за коју се бира, уколико
нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода.
3. Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 од
првог избора у звање доцента из научне области за коју се бира.
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту.
5. Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју се бира,
монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN
бројем).
6. Саопштена три рада на међународним или домаћим
научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64).
Изборни услови дефинисани су у табели А2
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног
професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским
анкетама током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 у
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.
4. Саопштена три рада на међународним или домаћим научним
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) у периоду од
последњег избора из научне области за коју се бира.
Изборни услови дефинисани су у табели А2
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ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена четири рада из категорије М21, М22 или М23 од
првог избора у звање ванредног професора из научне области
за коју се бира.
4. Цитираност од 10 хетеро цитата.
5. Саопштено пет радова на међународним или домаћим
скуповима од којих један мора да буде пленарно предавање
или предавање по позиву на међународном или домаћем
научном скупу (категорије М31-М34 и М61-М64).
6. Књига из релевантне области, одобрен џбеник 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.
7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на
факултету.
8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно мастер академским студијама.
Изборни услови дефинисани су у табели А2

ТАБЕЛА А2
ИЗБОРНИ
Ближе одреднице
УСЛОВИ
(најмање пo једна из 2 изборна услова)
(минимално 2 од
3 услова)
1. Стручно1. Председник или члан уређивачког одбора научних
професионални часописа или зборника радова у земљи или иностранству.
2. Рецензент у водећим међународним научним
допринос
часописима, или рецензент међународних или
националних научних пројеката.
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2. Допринос
1. Чланство у страним или домаћим академијама
наука, или чланство у стручним или научним
академској и
широј заједници асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног
органа или комисија на факултету или универзитету у
земљи или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног
или другог органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских
програма високошколске установе (перманентно
образовање, курсеви у организацији професионалних
удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације
науке
5. Домаће и или међународне награде и признања у
развоју образовања и науке.
6. Социјалне вештине (поседовање комуникационих
способности,
способности
за
презентацију,
способности за тимски рад и вођење тима).
7. Способност писања пројектне документације
и добијања домаћих и међународних научних и
стручних пројеката.
3. Сарадња
1. Постдокторско усавршавања или студијски боравци
у иностранству.
са другим
високошколским, 2. Руковођење или учешће у међународним научним
или стручним пројекатима или студијама.
научноистраживачким 3. Радно ангажовање у настави или комисијама на
другим високошколским или научноистраживачким
установама,
установама у земљи или иностранству, или звање
односно
гостујућег професора, или истраживача.
установама
4. Руковођење или чланство у органу професионалног
културе или
удружења или организацији националног или
уметности у
међународног нивоа.
земљи и
5. Учешће у програмима размене наставника и
иностранству
студената.
6. Учешће у изради и спровођењу заједничких
студијских програма.
7. Предавања по позиву на универзитетима у земљи
или иностранству.
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Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ТАБЕЛА Б1

Доцент

Минимални услови
ОПШТИ УСЛОВ
Научни назив доктора наука из научне области за
коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у земљи или диплома
доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању.
Услови за избор у звање доцента (за први и сваки
следећи избор)
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „добар’’)
у студентским анкетама током целокупног претходног
изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из
научне области за коју се бира, са кумулативним импакт
фактором најмање један.

Ванредни
професор

Изборни услови дефинисани су у табели Б2
ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање доцента.
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно,
од стране високошколске установе позитивно оцењено
приступно предавање из области за коју се бира, уколико
нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода (најмање „добар“).
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3. Објављена три рада из категорије М21, М22 или М23 од првог
избора у звање доцента из научне области за коју се бира, од
којих најмање два у претходном изборном периоду (кандидат
треба да буде најмање у једном раду први аутор или носилац
рада), са кумулативним импакт фактором најмање два.
4. Саопштена три рада на међународним или домаћим
научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64).
5. Оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у научноистраживачким или стручним пројектима.
6. 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.
7. Ментор најмање два завршна рада.
8. Учешће у најмање једној комисији за одбрану рада на
последипломским студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације.
Изборни услови дефинисани су у табели Б2
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног
професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно,
од стране високошколске установе позитивно оцењено
приступно предавање из области за коју се бира, уколико
нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода (најмање „добар“).
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.
4. Саопштена три рада на међународним или домаћим
научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) у
периоду од последњег избора.
5. Ментор најмање једног завршног рада.
6. Учешће у најмање једној комисији за одбрану рада на
последипломским студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације.
Изборни услови дефинисани су у табели Б2
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ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „добар’’)
добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог
изборног периода.
3. Објављено шест радова из категорије М21, М22 или М23
од првог избора у наставно звање из научне области за коју се
бира, од којих најмање три у претходном изборном периоду
(кандидат треба да буде најмање у два рада први аутор или
носилац рада), са кумулативним импакт фактором најмање
четири.
4. Цитираност од 10 хетеро цитата.
5. 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.
6. 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.
7. Ментор најмање три завршна рада.
8. Учешће у најмање две комисије за одбрану рада на
последипломским студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације.
9. Менторство у изради најмање једне докторске дисертације.
Изборни услови дефинисани су у табели Б2
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ТАБЕЛА Б2
ИЗБОРНИ
УСЛОВИ
Ближе одреднице
(минимално 2 од
(најмање пo једна из 2 изборна услова)
3 услова)
1.СтручноДефинише сваки факултет у оквиру групације
професионални 1. Категоризација наставника према вештинама
допринос
и стручним достигнућима за ужу научну област
за коју се бира (нпр. број и сложеност изведених
операција, број и сложеност изведених инвазивних
и неинвазивних дијагностичких процедура, број и
сложеност лабораторијских анализа итд.).
2. Број одржаних програма континуиране медицинске
едукације који нису оцењени оценом мањом од 3,75
од стране полазника.
2. Допринос
1. Значајно струковно, национално или међународно
академској и
признање за научну или стручну делатност.
широј заједници 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.
3. Сарадња
Мобилност:
са другим
- за избор у звање доцента:
високошколским, 1. Учествовање на међународним курсевима или
научношколама за ужу научну област за коју се бира.
истраживачким 2. Постдокторско усавршавање у иностранству.
установама,
3. Студијски боравци у научноистраживачким
односно
институцијама у земљи или иностранству.
установама
4. Предавања по позиву или пленарна предавања на
културе или
акредитованим скуповима у земљи.
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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.

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА
ТАБЕЛА В1
Доцент

Минимални услови
ОПШТИ УСЛОВ
Научни назив доктора наука из научне области за коју се
бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплома доктора наука
стечена у иностранству, призната у складу са Законом о
високом образовању.
Услови за избор у звање доцента (за први и сваки
следећи избор)
ОБАВЕЗНИ:
1.Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода (ако га је било).
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 из
научне области за коју се бира.
4. Саопштена два рада на научном или стручном скупу
(категорије М31-М34 и М61-М64).
Изборни услови дефинисани су у табели В2
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ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање доцента
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно,
од стране високошколске установе позитивно оцењено
приступно предавање из области за коју се бира, уколико
нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода.
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од
првог избора у звање доцента из научне области за коју се бира.
4. Саопштена три рада на међународним или домаћим
научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) од
избора у претходно звање из научне области за коју се бира.
5. Оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту.
6. Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју се бира,
монографија, практикум или збирка задатака (са ISBN
бројем).
Изборни услови дефинисани су у табели В2
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног
професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским
анкетама током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у
периоду од последњег избора из научне области за коју се бира.
4. Саопштена три рада на међународним или домаћим научним
скуповима категорије М31-М34 и М61-М64), у периоду од
последњег избора из научне области за коју се бира.
Изборни услови дефинисани су у табели В2
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ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена два рада из категорије М21, М22 или М23 од
првог избора у звање ванредног професора из научне области
за коју се бира.
4. Цитираност од 10 хетеро цитата.
5. Саопштено 5 радова на међународним или домаћим
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) од којих један
мора да буде пленарно предавање или предавање по позиву
на међународном или домаћем научном скупу од избора у
претходно звање из научне области за коју се бира.
6. 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.
7. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка.
8. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, мастер или докторским студијама.
Изборни услови дефинисани су у табели В2

ТАБЕЛА В2
ИЗБОРНИ
УСЛОВИ
Ближе одреднице
(минимално 2 од
(најмање пo једна из 2 изборна услова)
3 услова)
1. Стручно1. Председник или члан уређивачког одбора научног
професионални часописа или зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог одбора
допринос
или учесник на стручним или научним скуповима
националног или међународног нивоа.
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3. Председник или члан у комисијама за израду
завршних радова на академским специјалистичким,
мастер и докторским студијама.
4. Аутор или коаутор елабората или студија.
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката.
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента,
техничког унапређења, експертиза, рецензија радова
или пројеката.
7. Поседовање лиценце.
2. Допринос
1. Председник или члан органа управљања, стручног
органа, помоћних стручних органа или комисија на
академској и
широј заједници факултету или универзитету у земљи или иностранству.
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и
комисија у широј друштвеној заједници.
3. Руковођење активностима од значаја за развој и
углед факултета, односно Универзитета.
4. Руковођење
или
учешће
у
ваннаставним
активностима студената.
5. Учешће у наставним активностима који не носе
ЕСПБ бодове (перманентно образовање, курсеви
у организацији професионалних удружења и
институција или сл.).
6. Домаће или међународне награде и признања у
развоју образовања или науке.
3. Сарадња
1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других
научних остварења са другим високошколским или
са другим
високошколским, научноистраживачким установама у земљи или
иностранству.
научноистраживачким 2. Радно ангажовање у настави или комисијама на
другим високошколским или научноистраживачким
установама,
установама у земљи или иностранству,
односно
3. Руковођење или чланство у органима или
установама
професионалнм удружењима или организацијама
културе или
националног или међународног нивоа.
уметности у
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
земљи и
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких
иностранству
студијских програма.
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима
у земљи или иностранству.
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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
ТАБЕЛА Г1
Доцент

Минимални услови
ОПШТИ УСЛОВ
Научни назив доктора наука из научне области за коју се
бира стечен на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплома доктора наука
стечена у иностранству, призната у складу са Законом о
високом образовању.
Услови за избор у звање доцента (за први и сваки
следећи избор)
ОБАВЕЗНИ:
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе.
2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода (ако га је
било).
3. Објављен један рад из категорије М20 или три рада из
категорије М51 из научне области за коју се бира.
4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини
(М31, М33, М61, М63).

Ванредни
професор

Изборни услови дефинисани су у табели Г2
ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање доцента
Услови за први избор у звање ванредног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно,
од стране високошколске установе позитивно оцењено
приступно предавање из области за коју се бира, уколико
нема педагошко искуство.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода.
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3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из
категорије М51 у периоду од последњег избора у звање из
научне области за коју се бира.
4. Оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту.
5. Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из
студијског програма факултета, односно универзитета или
научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.
6. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини
категорије М31 или М33.
7. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63.
Изборни услови дефинисани су у табели Г2
Услови за сваки следећи избор у звање ванредног
професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским
анкетама током целокупног протеклог изборног периода.
3. Објављена један рад из категорије М20 или четири рада
из категорије М51 у периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира.
4. Један рад са међународног научног скупа објављен у целини
категорије М31 или М33.
5. Један рад са научног скупа националног значаја објављен у
целини категорије М61 или М63.
Редовни
професор

Изборни услови дефинисани су у табели Г2
ОПШТИ УСЛОВ
Испуњени услови за избор у звање ванредног професора
Услови за избор у звање редовног професора
ОБАВЕЗНИ:
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским
анкетама током целокупног протеклог изборног периода.
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3. Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 од
првог избора у звање ванредног професора из научне области
за коју се бира.
4. Објављен један рад из категорије М24 од првог избора у
звање ванредног професора из научне области за коју се бира.
Додатно испуњен услов из категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из категорије М24 или М51.
5. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се бира. Додатно
испуњен услов из категорије М24 може, један за један, да
замени услов из категорије М51.
6. Цитираност од 10 xeтepo цитата.
7. Два рада са међународног научног скупа објављена у
целини категорије М31 или М33.
8. Два рада са научног скупа националног значаја објављена у
целини категорије М61 или М63.
9. Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из
студијског програма факултета, односно универзитета или
научна монографија (са ISBN бројем) из научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.
10. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка.
11. Менторство или чланство у две комисије за израду
докторске дисертације.
12. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама.
Изборни услови дефинисани су у табели Г2

ТАБЕЛА Г2
ИЗБОРНИ
УСЛОВИ
Ближе одреднице
(минимално 2 од
(најмање пo једна из 2 изборна услова)`
3 услова)
1. Стручно1. Председник или члан уређивачког одбора научних
професионални часописа или зборника радова у земљи или иностранству.
допринос
2. Председник или члан организационог или научног
одбора на научним скуповима националног или
међународног нивоа.
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3. Председник или члан комисија за израду завршних
радова на академским мастер или докторским
студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и
међународним научним пројектима.
3. Допринос
1. Чланство у страним или домаћим академијама наука,
академској и
чланство у стручним или научним асоцијацијама у
широј заједници које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног
органа или комисија на факултету или универзитету
у земљи или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног
или другог органа и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских
програма
(перманентно
образовање,
курсеви
у организацији професионалних удружења и
институција, програми едукације наставника) или у
активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у
развоју образовања или науке.
3. Сарадња
1. Руковођење или учешће у међународним научним или
са другим
стручним пројекатима и студијама 2. Радно ангажовање
високошколским, у настави или комисијама на другим високошколским
научноили научноистраживачким институцијама у земљи
истраживачким или иностранству, или звање гостујућег професора или
установама,
истраживача.
односно
3. Руковођење радом или чланство у органу или
установама
професионалном удружењу или организацији
културе или
националног или међународног нивоа.
уметности у
4. Учешће у програмима размене наставника и
земљи и
студената.
иностранству
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких
студијских програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи
или иностранству.
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III РЕФЕРАТ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
Члан 14.
Реферат комисије о пријављеним кандидатима за избор
у звање, као и сажетак реферата, морају да садрже све тражене
услове за избор у звање, који морају бити образложени.
Члан 15.
Чланови комисије за писање реферата из члана 14. овог правилника изјашњавају се о квалитету кандидата и испуњености услова за
избор у звање у писаној форми и то потврђују својим потписом.
Члан 16.
Реферат, као и сажетак реферата из члана 14. овог правилника,
стављају се на увид јавности и морају бити објављени на званичној
интернет страници високошколске установе до окончања конкурса.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“, а почиње да се примењују
на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1.
октобра 2016. године.
Члан 18.
Универзитет је дужан да овај правилник достави Комисији
за акредитацију и проверу квалитета, као и да о свакој каснијој
измени овог правилника обавести Комисију.
(Београд, 22. јун 2016. године; Број: 06-3015/3-16)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Академик Владимир Бумбаширевић, с.р.

