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На основу члана 101. Статута Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета, Наставнонаучно веће на својој седници одржаној 12.04.2018. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ближим условима за избор у звање наставника на Фармацеутском факултету
I Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником се утврђују ближи услови за избор наставника Универзитета у
Београду - Фармацеутског факултета (у даљем тексту Факултета) у звање доцента, ванредног
професора и редовног професора.
Наставници из става 1. могу изводити наставу на свим врстама студија. Наставу страних
језика на Факултету може изводити лице које је завршило одговарајуће мастер академске
студије, има објављене стручне радове у одговарајућој области, као и квалификованост за
наставни рад. Ближи услови избора су усклађени са правилником Универзитета и матичног
факултета.
Члан 2.
Правни основ за доношење Правилника је члан 74. став 12. Закона о високом образовању
који гласи: „Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом
високошколске установе, у складу са минималним условима за избор у звања наставника на
универзитету из члана 12. став 1. тачка 15) овог законаˮ.
Поступак избора и општи услови за избор у звање наставника дефинисани су важећим
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Београду и Статутом Фармацеутског факултета.

Члан 3.
У звање наставника може бити бирано лице које испуњава услове прописане Законом,
Статутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског факултета.
Факултет може да изводи наставу из клиничких предмета у оквиру ужих научних области
Фармакокинетика и клиничка фармација и Медицинска биохемија у здравственим установама са
којима има закључен уговор о извођењу наставе.
Наставници који изводе наставу из клиничких предмета остварују радни однос у складу са
Законом и Статутом Фармацеутског факултета. Конкурс за избор наставника за уже научне
области у оквиру којих се изучавају и клинички предмети из става 2 расписује се у складу са
потребама наставе.
Наставник који остварује радни однос са пуним радним временом само на Факултету
може остваривати допунски рад у складу са одредбама Закона о раду и Закона о високом
образовању, уз претходно прибављену сагласност катедре и Наставно-научног већа.
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Лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примање мита у
обављању послова у високошколској установи, не може стећи звање наставника.
У звање наставника не може бити бирано лице које је имало тежи прекршај норми етичког
понашања и против кога су изречене санкције као последице спроведеног дисциплинског
поступка на Факултету или Универзитету у Београду.
II Ближи услови за избор наставника
Члан 4.
Избор у звање наставника се заснива 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 рад;
2. изборни услови
2.1. стручно-професионални допринос,
2.2. допринос у академској и широј заједници,
2.3. сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама у земљи и
иностранству.
Члан 5.
Ближе одреднице обавезних услова из члана 4. тачка 1. овог правилника дате су у табели
1а, за наставнике за чији избор доноси одлуку/даје мишљење Веће научних области медицинских
наука Универзитета у Београду, и табели 1б, за наставнике за чији избор доноси одлуку/даје
мишљење Веће научних области природних наука Универзитета у Београду.
Ближе одреднице изборних услова из члана 4. тачка 2. овог правилника дате су у табели
2а, за наставнике за чији избор доноси одлуку/даје мишљење Веће научних области медицинских
наука Универзитета у Београду, и табели 2б, за наставнике за чији избор доноси одлуку/даје
мишљење Веће научних области природних наука Универзитета у Београду.
Кандидати који се бирају у звање наставника за предмете математика и физика, треба да
испуне услове за избор дефинисане правилником матичних факултета.
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.
Наставни рад се вреднује квантитативно, на основу категоризације приказане у табели 3.
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.
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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 за
научноистраживачки рад.
Приликом избора у звање наводе се сви остварени резултати, а посебно издвајају
диференцијални услови (резултати остварени у последњих пет година).
Извештај треба да садржи приказ и коментар укупне научноистраживачке активности,
детаљнији приказ резултата остварених после претходног избора и податке о укупној
цитираности кандидата.
Члан 7.
Наставник може бити биран у исто звање три пута.
Кандидат који се други и трећи пут бира у звање доцента или ванредног професора, треба
за сваки избор поново да испуни услове дефинисане овим правилником.
Приликом избора у више звање, кандидату се вреднују сви резултати које је остварио
после првог избора у претходно наставно звање.
Лице изабрано у звање редовног професора подноси сваких пет година извештај о свом
раду декану. Извештај је доступан јавности објављивањем на интернет страници Факултета.
IIа Услови за стицање звања наставника
Члан 8.
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.
Минимални услови потребни да би кандидат стекао право да буде биран у звање
наставника су следећи:
ТАБЕЛА 1а
Обавезни услови за избор у звање наставника за чији избор доноси одлуку/даје мишљење Веће
научних области медицинских наука Универзитета у Београду
Минимални услови
Наставна активност
1. Претходни степени студија завршени са просечном
оценом најмање осам (8), односно најмање три године
педагошког искуства на високошколској установи.
Доцент
2. Приступно предавање из области за коју се бира, за
први и сваки следећи избор, позитивно оцењено од
стране Комисије за писање извештаја о кандидатима
пријављеним на конкурс.
3. Позитивна оцена педагошког рада (најмање
„врлодобарˮ) у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (ако га је
било).
Научна активност
4. Oбјављена четири рада у часописима категорије
М20 (М21, М22, М23), а од тога минимално један рад
категорије М21 или М22.
5. Oбјављен један рад у националним часописима
категорије М50 (М51, М52, М53).
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Поновни
избор у
звање
доцента

Изборни услови су дефинисани у табели 2а
Наставна активност: Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ)
у студентским анкетама током претходног петогодишњег периода.
Научна активност: Објављена два рада у часописима категорије М20 (М21,
М22, М23) у последњих пет година.
Уколико у другом или трећем изборном периоду у звању доцента, кандидат
објави седам радова у часописима категорије М20 (М21, М22, М23), у периоду
док је у звању доцента, избор у звање ванредног професора се може покренути
пре истека поновљеног изборног периода, при чему минимални услови не могу
бити нижи од минималних услова за избор у звање ванредног професора
прописаних овим Правилником.

Ванредни
професор

Наставна
активност

Услови за
сваки
следећи
избор у
звање
ванредног
професора

Научна активност: Објављена три рада у часописима категорије М20 (М21,
М22, М23) у последњих пет година.

Испуњени услови за избор у звање доцента.
Услови за први избор у звање ванредног професора
1. Искуство у педагошком раду са студентима. Уколико нема
педагошко искуство, позитивно оцењено приступно предавање
из области из које се бира, од стране Комисије за писање
извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода (најмање „врлодобарˮ).
3. Ментор три завршна рада.
4. Учешће у најмање једној комисији за одбрану рада на
последипломским студијама или у комисији за одбрану
докторске дисертације.
5. Oдобрен уџбеник за ужу област за коју се бира или поглавље
у одобреном уџбенику за област за коју се бира, рецензирана
монографија, практикум, приручник или збирка задатака (са
ISBN бројем) објављени од првог избора у наставно звање.
Свака од наведених ставки треба да буде одобрена од стране
Наставно-научног већа факултета као наставна литература за
предмет из уже научне области за коју се кандидат бира.
Научна
6. Објављено шест радова из категорије М20 (М21, М22 или
активност
М23) у претходном петогодишњем периоду из научне области за
коју се бира (кандидат треба да буде најмање у два рада први
аутор, последњи аутор или аутор за кореспонденцију).
7. Објављена два рада у часописима категорија М50 (М51, М52,
М53).
8. Саопштена три рада на међународним или домаћим научним
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64).
9. Укупна цитираност од 10 хетеро цитата.
10. Руковођење или учешће у научноистраживачким или
стручним пројектима.
Изборни услови дефинисани су у табели 2a
Наставна активност: Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ)
у студентским анкетама током претходног петогодишњег периода.

Уколико у другом или трећем изборном периоду у звању ванредног професора,
кандидат објави девет радова у часописима категорије М20 (М21, М22, М23), у
периоду док је у звању ванредног професора, избор у звање редовног професора
се може покренути пре истека поновљеног изборног периода, при чему
минимални услови не могу бити нижи од минималних услова за избор у звање
редовног професора прописаних овим Правилником.
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Редовни
професор

Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
Услови за избор у звање редовног професора
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ)
добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог
изборног периода.
3. Књига из релевантне области, oдобрен 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.
4. Ментор три завршна рада.
5. Учешће у најмање три комисије за одбрану рада на
последипломским студијама или у комисији за одбрану докторске
дисертације.
6. Менторство у изради најмање једне докторске дисертације.
Научна
7. Објављено осам радова из категорије М20 (М21, М22 или М23)
активност у претходном петогодишњем периоду из научне области за коју се
бира (од осам радова, кандидат треба да буде најмање у четири
рада први аутор, последњи аутор или аутор за кореспонденцију).
Најмање три рада треба да буду категорије М21 или М22.
8. Објављена три рада у часописима категорија М50 (М51, М52,
М53).
9. Укупна цитираност од 20 хетеро цитата.
10. 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.
Изборни услови су дефинисани у табели 2а
Наставна
активност
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ТАБЕЛА 1б
Обавезни услови за избор у звање наставника за наставнике за чији избор доноси одлуку/даје
мишљење Веће научних области природних наука Универзитета у Београду

Доцент

Поновни
избор у
звање
доцента

Минимални услови
Наставна 1. Претходни степени студија завршени са просечном оценом
активност најмање осам (8), односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи.
2. Приступно предавање из области за коју се бира, за први и сваки
следећи избор, позитивно оцењено од стране Комисије за писање
извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс.
3. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ) у
студентским анкетама током целокупног претходног изборног
периода (ако га је било).
Научна
4. Објављена четири рада у часописима категорије М20 (М21, М22,
активност М23), а од тога минимално један рад категорије М21 или М22.
5. Објављен један рад у националним часописима категорије М50
(М51, М52, М53).
Изборни услови су дефинисани у табели 2б
Наставна активност: Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ) у
студентским анкетама током претходног петогодишњег периода.
Научна активност: Објављена два рада у часописима категорије М20 (М21, М22,
М23) у последњих пет година.
Уколико у другом или трећем изборном периоду у звању доцента, кандидат објави
седам радова у часописима категорије М20 (М21, М22, М23), у периоду док је у
звању доцента, избор у звање ванредног професора се може покренути пре истека
поновљеног изборног периода, при чему минимални услови не могу бити нижи од
минималних услова за избор у звање ванредног професора прописаних овим
Правилником.

Ванредни
професор

Наставна Испуњени услови за избор у звање доцента.
активност Услови за први избор у звање ванредног професора
1. Искуство у педагошком раду са студентима. Уколико нема
педагошко искуство, позитивно оцењено приступно предавање из
области из које се бира, од стране Комисије за писање извештаја о
кандидатима пријављеним на конкурс.
2. Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода
(најмање „врлодобарˮ).
3. Oдобрен уџбеник за ужу област за коју се бира или поглавље у
одобреном уџбенику за област за коју се бира, монографија,
практикум, приручник или збирка задатака (са ISBN бројем)
објављени од првог избора у наставно звање.
Научна
4. Објављено шест радова из категорије М20 (М21, М22 или М23) у
активност претходном петогодишњем периоду из научне области за коју се бира
(кандидат треба да буде најмање у два рада први аутор, последњи
аутор или аутор за кореспонденцију),
5. Објављена два рада у часописима категорија М50 (М51, М52,
М53).
6. Саопштена три рада на међународним или домаћим научним
скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64).
7. Укупна цитираност од 10 хетеро цитата.
8. Руковођење или учешће у научноистраживачким или стручним
пројектима.
Изборни услови дефинисани су у табели 2б
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Услови за
сваки
следећи
избор у
звање
ванредног
професора

Наставна активност: Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ) у
студентским анкетама током претходног петогодишњег периода

Редовни
професор

Наставна Испуњени услови за избор у звање ванредног професора.
активност Услови за избор у звање редовног професора
1. Искуство у педагошком раду са студентима.
2. Позитивна оцена педагошког рада (најмање „врлодобарˮ) добијена
у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног
периода.
3. Књига из релевантне области, oдобрен 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.
4. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету.
5. Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
специјалистичким, односно интегрисаним академским студијама.
Научна
6. Објављено осам радова из категорије М20 (М21, М22 или М23) у
активност претходном петогодишњем периоду из научне области за коју се бира
(од осам радова, кандидат треба да буде најмање у четири рада први
аутор, носилац рада или аутор за кореспонденцију). Најмање три рада
треба да буду категорије М21 или М22.
7. Објављена три рада у часописима категорија М50 (М51, М52,
М53).
8. Укупна цитираност од 20 хетеро цитата.
9. 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.
Изборни услови дефинисани су у табели 2б

Научна активност: Објављена три рада у часописима категорије М20 (М21, М22,
М23) у последњих пет година
Уколико у другом или трећем изборном периоду у звању ванредног професора,
кандидат објави девет радова у часописима категорије М20 (М21, М22, М23), у
периоду док је у звању ванредног професора, избор у звање редовног професора се
може покренути пре истека поновљеног изборног периода, при чему минимални
услови не могу бити нижи од минималних услова за избор у звање редовног
професора прописаних овим Правилником.
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ТАБЕЛА 2a
Изборни услови за избор у звање наставника за чији избор доноси одлуку/даје мишљење Веће
научних области медицинских наука Универзитета у Београду
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Ближе одреднице
(минимално 2 од 3
(најмање пo једна из 2 изборна услова)
услова)
1.Стручно1. Ангажованост у спровођењу сложених дијагностичких, терапијских
професионални допринос и превентивних процедура.
2. Број и сложеност дијагностичких, терапијских и превентивних
процедура, које је кандидат увео, или је учествовао у њиховом
увођењу.
3. Број одржаних програма континуиране едукације који нису
оцењени оценом мањом од 3,75 од стране полазника.
- додатни услови које прописује овај Правилник
4. Број стручних публикација.
5. Број предавања одржаних на стручним скуповима.
2. Допринос академској и 1. Значајно струковно, национално или међународно признање за
широј заједници
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.
- додатни услови које прописује овај Правилник
8. Рецензентске активности у часописима или монографијама
признатим од стране ресорног министарства за науку.
9. Руковођење или ангажовање у раду стручних тела и
организационих јединица Факултета и/или Универзитета.
10. Председавање или чланство у стручним и научним одборима
националних или међународних скупова.
3. Сарадња са другим
Мобилност:
високошколским, научно- - за избор у звање доцента:
истраживачким
1. Учествовање на међународним курсевима или школама за ужу
установама
научну област за коју се бира.
2. Постдокторско усавршавање у иностранству у трајању од 3 месеца.
3. Студијски боравци у научноистраживачким институцијама у
иностранству у трајању од 30 дана.
4. Предавања по позиву или пленарна предавања на акредитованим
скуповима у земљи.
5. Предавања на другим акредитованим високошколским установама.
6. 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.
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- додатни услови које прописује овај Правилник
7. Студијски боравци у научноистраживачким институцијама у
иностранству у трајању од 30 дана.
8.Учествовање на међународним курсевима или школама за ужу
научну област за коју се бира.
ТАБЕЛА 2б
Изборни услови за избор у звање наставника за чији избор доноси одлуку/даје мишљење Веће
научних области природних наука Универзитета у Београду
ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Ближе одреднице
(минимално 2 од 3
(најмање пo једна из 2 изборна услова)
услова)
1.Стручно1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или
професионални допринос зборника радова у земљи или иностранству.
2. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или
рецензент међународних или националних научних пројеката.
3. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
4. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским основним, мастер или докторским студијама.
5. Руководилац или сарадник на домаћим или међународним научним
пројектима.
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења или
иновације.
7. Писма препоруке.
2. Допринос академској и 1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, или чланство
широј заједници
у стручним или научним 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 са другим
1. Постдокторско усавршавање у иностранству у трајању од 3 месеца
високошколским, научно- или студијски боравци у научноистраживачким институцијама у
истраживачким
иностранству у трајању од 30 дана.
установама
2. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројектима или студијама.
3. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или
иностранству, или звање гостујућег професора, или истраживача.
4. Руковођење или чланство у органу професионалног удружења или
организацији националног или међународног нивоа.
5. Учешће у програмима размене наставника и студената.
6. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.
7. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.
- додатни услов који прописује овај Правилник
8. Учествовање на међународним курсевима или школама за ужу
научну област за коју се бира.
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Члан 9.
Укупан број научних радова и прилога за избор у звање ванредног и редовног професора
односи се на резултате постигнуте након избора у претходно наставничко звање, осим за
наставну литературу која се односи на период од избора у наставничко звање и цитираност, која
се односи на целокупну каријеру кандидата.
За избор у звање доцента збир бодова и прилога се рачуна од почетка наставне, односно
научне каријере.
Наставни рад се квантификује (Табела 3) за период након избора у претходно звање, осим
за књиге/уџбенике и практикуме који се односе на целокупну наставну каријеру кандидата. За
сваки предмет на коме је кандидат био ангажован рачуна се просечна оцена студентске анкете.
Табела 3. Елементи за вредновање наставног рада.
Назив
Просечна оцена наставне активности (теоријска, практична настава) добијена
на студентској анкети

Вредност
3,5-4 (3); 4-4,5
(4); 4,5-5 (5)

Просечна оцена приступног предавања

2-2,5 (0); 2,5-3
(1); 3-3,5 (2); 3,54 (4); 4,5-5 (5)

Да ли учествује у реализацији наставе (интегрисане академске студије
/специјалистичке и докторске студије) на предмету за који је кандидат:
– у потпуности припремио наставни програм (3/6)
– допунио наставни програм (2/4)
– преузео наставни програм (1/2)
Уџбеник, књига
Превод уџбеника
Једно или више поглавља у уџбенику
Стручна монографија
Практикум, приручник, радна свеска, збирка задатака
Рецензирана скрипта
Рецензирани додатак постојећој литератури, ново допуњено издање уџбеника
Ментор одбрањеног завршног рада интегрисаних академских студија
Члан комисије одбрањеног завршног рада интегрисаних академских студија
Ментор одбрањене докторске дисертације
Ментор одбрањене магистарске тезе / мастер рада
Ментор одбрањеног завршног рада специјалистичких академских студија /
специјалистичког рада специјализације или уже специјализације за потребе
здравства
Члан комисије за одбрану докторске дисертације
Члан комисије за одбрану магистарске тезе / мастер рада
Члан комисије одбрањеног завршног рада специјалистичких академских
студија / специјалистичког рада специјализације или уже специјализације за
потребе здравства
Остало

25
15
20
10
15
10
5
0,5
0,2
10
6
3

3
2
1

Процењује
Комисија
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III Покретање и спровођење поступка избора у звање наставника
Члан 10.
Факултет расписује конкурс за избор у звање наставника полазећи од потребе да се
наставни процес организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин. Наставник се бира за
ужу научну област и заснива радни однос у складу са Законом о раду.
Уже научне области и припадајући предмети за које се бирају наставници са
одговарајућих катедри факултета су следеће:
Kатедре
Катедра за аналитичку
хемију
Катедра за аналитику
лекова
Kaтедра за ботанику
Kатедра за броматологију

Уже научне области
Аналитичка хемија

Катедра за фармацеутску
хемију

Фармацеутскамедицинска хемија и
структурна анализа

Kaтедра за фармацеутску
технологију и
козметологију

Фармацеутска
технологија

Kaтедра за
фармакогнозију
Kaтедра за
фармакокинетику и
клиничку фармацију
Катедра за
фармакологију

Kaтедра за физичку
хемију и инструменталне
методе
Катедра за физику и
математику
Катедра за физиологију

Aналитика лекова
Ботаника
Броматологија

Индустријска фармација
Козметологија
Фармакогнозија
Фармакокинетика и
клиничка фармација
Фармакологија

Физичка хемија

Општа физика
Математика
Биологија са хуманом
генетиком
Патофизиологија
Фармацеутска
физиологија

Предмети
Аналитичка хемија 1
Аналитичка хемија 2
Aналитика лекова
Ботаника
Броматологија
Дијететика
Контрола здравствене исправности
намирница 1
Контрола здравствене исправности
намирница 2
Фармацеутска хемија
Фармацеутска хемија 1
Фармацеутска хемија 2
Фармацеутска хемија 3
Фармацеутска технологија 1
Фармацеутска технологија 2
Фармацеутска технологија 3
Индустријска фармација
Козметологија
Фармакогнозија
Фитотерапија
Фармакокинетика
Клиничка фармација
Фармакологија 1
Фармакологија 2
Фармакологија 3
Фармакотерапија
Физичка хемија
Инструменталне методе
Физика
Mатематика
Биологија са хуманом генетиком
Патофизиологија 1
Патофизиологија 2
Функционална морфологија човека /
Морфологија човека
Физиологија 1 / Фармацеутска
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Катедра за медицинску
биохемију

Медицинска биохемија

Kaтедра за
микробиологију и
имунологију
Kaтедра за општу и
неорганску хемију
Kaтедра за органску
хемију

Микробиологија са
имунологијом и
имунохемијом
Oпшта и неорганска
хемија
Oрганска хемија

Катедра за социјалну
фармацију и
фармацеутско
законодавство

Социјална фармација и
фармацеутска пракса

Катедра за токсикологију
„Академик Данило
Солдатовић“

Страни језик
Tоксикологија

физиологија 1
Физиологија 2 / Фармацеутска
физиологија 2
Општа биохемија
Mедицинска биохемија
Статистика у фармацији
Увод у медицинску хемију
Хематологија
Клиничка ензимологија
Лабораторијска ендокринологија
Лабораторијска статистика
Статистика
Лабораторијска хематологија
Лабораторијска хемостаза
Клиничка хемија са молекуларном
дијагностиком 1
Клиничка хемија са молекуларном
дијагностиком 2
Микробиологија
Имунологија
Имунологија са имунохемијом
Oпшта и неорганска хемија
Oрганска хемија 1
Oрганска хемија 2
Органска хемија
Биоорганска хемија
Увод у фармацију
Фармацеутска пракса
Фармацеутско законодавтсво и етика
Основи фармацеутског менаџмента
Токсикологија с аналитиком
Клиничко-токсиколошке анализе

Члан 11.
За покретање поступка за избор наставника у одговарајуће звање Катедра упућује Декану
образложену иницијативу са предлогом комисије за припрему реферата о пријављеним
кандидатима.
Декан, на основу образложене иницијативе Катедре, припрема предлог за покретање
поступка за избор наставника у одговарајуће звање и за именовање комисије за припрему
реферата и упућује га изборном већу.
Изборно веће доноси одлуку о расписивању конкурса и о именовању комисије за припрему
реферата и одређује председавајућег комисије.
За кандидата који је већ у радном односу на Факултету, поступак за избор у
наставничко звање покреће се најмање шест месеци пре истека пуног изборног периода (5
година).
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За кандидате који су више пута бирани у исто звање, поступак избора у више наставничко
звање се може покренути и у току поновљеног изборног периода уз одговарајуће образложење
Катедре која предлаже Декану покретање поступка. У овом случају, наставник мора да оствари
потребне резултате за више наставничко звање.

IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и примењује се од истог датума, осим за
услове који се односе на број радова у којима наставник треба да буде први аутор, последњи
аутор или аутор за кореспонденцију (за избор у звање ванредног и редовног професора), који ће
се примењивати за све изборе од 01.10.2019. године.

Члан 13.
Измене и допуне овог Правилника спроводи Наставно-научно веће Факултета по поступку
његовог доношења на иницијативу бар једне трећине од укупног броја Катедри Факултета или
због потребе усаглашавања услед измена општих аката Факултета, Универзитета или надлежних
Министарстава.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Проф. др Зорица Вујић
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