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На основу члана 94. Статута Универзитета у Београду - Фармацеутског
факултета, Наставно-научно веће на својој седници одржаној 19.09.
2011. 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 могу изводити наставници бирани у
звања, као и лице које је завршило одговарајуће дипломске 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 64. став 11. Закона о
високом образовању који гласи „Ближи услови за избор у звање
наставника утврђују се општим актом високошколске установе у складу
са препорукама Националног савета за високо образовање”.
Поступак избора и општи услови за избор у звање наставника
дефинисани су важећим Законом који регулише високо образовање,
Статутом 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.
Допунски захтев је да у звање наставника може бити бирано лице које
има искуство у наставној делатности, односно које је током најмање
једног изборног периода (три године) било ангажовано као сарадник на
Факултету или у некој другој високошколској установи.
Лице које је правноснажном пресудом осуђено за неко кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
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високошколска установа или примању 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 вредновању резултата
целокупног рада појединца у следећим областима:
- наставном и педагошком раду (Члан 123. Статута Факултета, под 2,3,4);
- у научноистраживачком раду (Члан 123. Статута Факултета, под 1.);
- у раду академске и шире заједнице (Члан 123. Статута Факултета, под
5.);.
Члан 5.
Елементи за вредновање наставног и педагошког рада су следећи:
Назив
Збирна оцена наставне активности (теоријска, практична настава)
добијена на студентској анкети
Да ли учествује у реализацији наставе (дипломске/специјалистичке и
докторске) на предмету за који је кандидат:
– у потпуности припремио наставни програм (3/6)
– допунио наставни програм (2/4)
- преузео наставни програм (1/2)
Уџбеник
Практикум, 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, специјалистичких студија за потребе здравствa
Члан комисије за одбрану докторске дисертације
Члан комисије за одбрану магистарске тезе/мастер рада
Члан комисије за одбрану завршног рада специјалистичких
академских студија; специјалистичких студија за потребе здравствa
Остало

Вредност
1-2 (0), 2-3 (1); 3-3,5 (2);
3,5-4 (3); 4-4,5 (4); 4,5-5 (5)
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Процењује Комисија

Члан 6.
Вредновање и квантитативно исказивање научноистраживачких
резултата треба да буду усклађени са важећим правилником
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Министарства науке Републике Србије. 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 оставерних
после предходног избора и податке о цитираности кандидата.
У оквиру научних активности кандидата треба вредновати и следеће:
Руковођење међународним пројектом
12
Учешће у међународном пројекту
4
Руковођење националним пројектом
5
Учешће у националном пројекту
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- Односи се на све категорије пројеката: основна истраживања; техничко-технолошки и
иновациони пројекти.
- Вредности се за пројекте краће од 6 месеци деле са два.

Члан 7.
Елементи за вредновање рада кандидата у оквиру академске и шире
заједнице су следећи:
Назив
Руковођење или учествовање у раду стручних тела и организационих јединица
Факултета и/или Универзитета
Подршка ваннаставним академским активностима студената на Факултету и/или
Универзитета
Експерт одређеног Министарства Републике Србије или земље у окружењу или
међународних организација
Председник или члан неке Комисије одређеног Министарства Републике Србије или
Агенције за лекове и медицинска средства Србије (или другим телима истог нивоа)
Председник или члан комисије или одговарајуће радне групе Универзитета у Београду
(или слично)
Председник или члан управних или стручних тела професионалних организација
(међународних, националних)
Председник или члан научних одбора скупова (међународних/националних)
Председник или члан одбора стручних скупова
Руководилац или предавач на курсевима континуиране едукације
Предавач на стручним семинарима и скуповима
Уредник или члан редакције часописа категорије М20
Рецензија монографских издања међународног карактера.
Уредник или члан редакције часописа категорије М50
Рецензија монографских издања националног карактера.
Рецензент у часопису категорије М20
Рецензент у часописима категорије М50
Уџбеник за основну или средњу школу
Стручна публикација
Члан комисије за полагање стручног испита
Популаризација одређене научне области кроз стручне часописе (Билтен ФДС,
Апотекарска пракса...), јавна предавања или кроз средства јавног информисања
Остало – процена Комисије
• као прилог треба доставити одговарајућу одлуку, решење или неки други писани
доказ који потврђује истинитост навода.
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II а. Услови за стицање звања наставника
Члан 8
Минимални услови потребни да би кандидат стекао право да буде биран
у звање наставника су следећи:
Доцент
Наставна активност

Најмање 5 бодова

Најмање 2 бода из категорије
„Збирна оцена наставне активности“

Научна активност

Најмање 17 бодова

- Одбрањена докторска дисертација
- Најмање три рада објављена у часописима
категорије М20 (М21; М22; М23)
- Најмање један рад објављен у
националним часописима М50 (М51, М52).

Активност у оквиру
академске и шире
заједнице

Најмање један прилог из ове групе
активности

Ванредни професор – исказани су резултати потребни после избора у претходно звање
Наставна активност

Најмање 10 бодова

- Најмање 2 бода из категорије
„Збирна оцена наставне активности“
- Најмање три прилога из категорије „Ментор
дипломских радова“
- За наставнике стручних и стручно
апликативних предмета - најмање 1 прилог
из категорија
„Ментор или члан комисије ДР, МР, СПЕЦ“ .

Научна активност

Најмање 25 бодова

- Најмање пет радова објављена у
часописима категорије М20 (М21, М22, М23).
- Најмање два рада објављена у часописима
категорије М50 (М51, М52).
- Најмање три саопштења на међународним
и националним научним скуповима.

Активност у оквиру
академске и шире
заједнице

Најмање три прилога из ове групе
активности.

Редовни професор – исказани су резултати потребни после избора у претходно звање
Наставна активност

Најмање 20 бодова

- Најмање 2 бода из категорије
„Збирна оцена наставне активности“
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- Најмање један прилог из категорија
„Наставна литература“
- Најмање шест прилога из категорије
„Ментор дипломских радова“
- За наставнике стручних и стручно
апликативних предмета - најмање 3 прилога
из категорија
„Ментор или члан комисије ДР, МР, СПЕЦ“ .
Научна активност

Најмање 35 бодова

- Најмање седам радова објављена у
часописима категорије М20 (М21, М22, М23).
- Најмање три рада објављена у часописима
категорије М50 (М51, М52).
- Најмање пет саопштења на међународним
и националним научним скуповима.

Активност у оквиру
академске и шире
заједнице

Најмање пет прилога из ове групе активности

Члан 9.
Укупан број бодова или прилога за избор у звање ванредног и редовног
професора подразумева резултате постигнуте након избора у претходно
наставничко звање.
За избор у звање доцента збир бодова и прилога се рачуна од почетка
наставне, односно научне каријере.
Члан 10.
Уколико, по истеку изборног периода, наставник не испуни ближе услове
за избор у више звање дефинисане овим правилником, може бити
поново биран у исто наставничко звање уз обавезу да, од датума првог
избора у наставничко звање у коме се налази, оствари најмање 1/3
резултата које овај правилник захтева за то звање.
У исто звање наставник може бити биран највише три пута.

III Покретање и спровођење поступка избора у звање наставника
Члан 11.
Факултет расписује конкурс за избор у звање наставника полазећи од
потребе да се наставни процес организује на квалитетан, рационалан и
ефикасан начин.
6

Наставник се бира за ужу научну област и заснива радни однос са пуним
радним временом.
Члан 12.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Декан на предлог одговарајуће
Катедре или Колегијума Декана.
За кандидата који је већ у радном односу на Факултету, поступак за
избор у наставничко звање покреће се шест месеци пре истека пуног
изборног периода (5 година) .
За кандидате који су више пута бирани у исто звање, поступак избора у
више наставничко звање се може покренути и у току изборног периода уз
одговарајуће образложење Катедре која предлаже Декану покретање
поступка.
Члан 13.
Начин и поступак избора у звање наставника ближе је одређен Статутом
Факултета,
Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Универзитета, Законом о високом образовању..

IV Прелазне и завршне одредбе
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се
почев од 1. октобра 2008. године.
Члан 15.
Измене и допуне овог Правилника спроводи Наставно-научно веће
Факултета по поступку његовог доношења на иницијативу бар једне
Катедре Факултета или због потребе усаглашавања услед измена
општих аката Факултета, Универзитета или надлежних Министарстава.

ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Проф. др Нада Ковачевић
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