На основу члана 65. став 1., члана 86. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), и члана 92. став 2.
Статута Факултета за медије и комуникације у Београду, Наставно-научно веће
Факултета за медије и комуникације у Београду, на седници одржаној
26.03.2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА САРАДНИКА ВАН
РАДНОГ ОДНОСА-ДЕМОНСТРАТОРА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕДИЈЕ И
КОМУНИКАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и поступак избора у звање
сарадника ван радног односа-демонстратора (у даљем тексту-демонстратор), за
помоћ у настави на основним академским студијама и помоћ у организацији рада
департмана.
Члан 2.
Ради подстицања студената на образовни и стручни рад, као и помагања
наставницима у извођењу наставе, првенствено вежби, могу се за поједине
предмете ангажовати сарадници у звању демонстратора.
Улови за избор
Члан 3.
У звање демонстратора може бити изабран студент студија првог, другог
или трећег степена, који је на основним академским студијама остварио најмање
120 ЕСПБ бодова, са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) и ако показује
интересовање и смисао за наставни рад.
Члан 4.
Приликом избора демонстратора узима се у обзир општа просечна оцена
на студијама, број положених испита, просечна оцена из предмета уже научне,
односно уметничке области и дужина трајања студија.

Члан 5.
Интересовање и смисао за наставни рад демонстратора могу се
процењивати на основу:
1. броја израђених семинарских радова, практичних радова или стручних
пракси из предмета уже научне односно уметничке области;
2. показаног успеха у ваннаставним активностима из предмета уже научне
односно уметничке области: стручна пракса, студијски боравак, летње
школе, такмичења, итд.;
3. активног учешћа на предавањима, вежбама или другим облицима
наставног рада путем самосталног излагања већег броја наставних
садржаја или учешћа у дебатама, дискусијама и сл.;
4. врсти и броју добијених студентских признања за урађене радове на
наградним темама факултета, универзитета, локалне или шире заједнице;
5. учешћа у ваннаставним активностима на факултету.
Поступак и начин избора
Члан 6.
Полазећи од планиране политике запошљавања, Наставно-научно веће, на
образложени предлог одговарајућег департмана, доноси одлуку о потреби и
временском периоду ангажовања демонстратора и о саставу Комисије за избор.
Образложеним предлогом департмана сматраће се предлог учињен након
сагледавања обезбеђености наставе довољним бројем наставника и сарадника на
предметима у оквиру одређене уже научне односно уметничке области, а
нарочито у случају одсуства наставника и сарадника због стручног усавршавања
у трајању дужем од месец дана, избора у више односно у прво наставно звање,
породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, боловања у трајању
дужем од од месец дана, одсуства са рада ради ангажовања у државним
органима и организацијама и у другим случајевима.
Члан 7.
На основу одлуке Наставно-научног већа, објављује се оглас за избор
демонстратора на сајту Факултета.
Оглас садржи следеће податке: звање за које се расписује, опште и
посебне услове које кандидат мора да испуни, временски период ангажовања,
рок за пријављивање и документа која кандидат прилаже као доказ да испуњава
услове.
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.
Без јавног конкурса звање демонстратора може стећи студент Факултета,
на основу одлуке Наставно-научног већа.

Члан 8.
Наставно-научно веће, на предлог одговарајућег департмана, образује
комисију за избор о пријављеним кандидатима на оглас за избор демонстратора.
Комисија се састоји од три члана, а чине је продекан за организацију
наставе, по фукцији, и два наставника из уже научне односно уметничке области
за коју се демонстратор бира.
Члан 9.
Комсија је дужна да сачини извештај о пријављеним кандидатима са
предлогом за избор одређеног кандидата у звање демонстратора.
Комисија је дужна да извештај достави Наставно-научном већу у року од
осам дана од дана када је примила пријаве кандидата.
Члан 10.
Извештај комисије садржи: биографске податке, преглед и мишљење о
резултатима оствареним током студирања као и у другим делатностима
факултета као и предлог за избор кандидата за демонстратора.
Предлог за избор кандидата из става 1. овог члана може бити утврђен
једногласно, односно већином гласова чланова комисије. Сваки члан комисије
има право да издвоји своје мишљење, које се упућује на даље поступање
равноправно са осталим делом извештаја.
Члан 11.
Одлуку о избору у звање демонстратора, на предлог комисије, доноси
Наставно-научно веће Факултета.
Наставно-научно веће Факултета може донети одлуку којом се констатује
да предложени кандидат не испуњава услове за избор у звање демонстратора. У
том случају, Наставно-научно веће Факултета може донети одлуку о
објављивању новог огласа.
Одлука о избору без конкурса
Члан 12.
Наставно-научно веће доноси одлуку о избору у демонстратора без
конкурса у случају из члана 7. став 4. овог правилника, на основу образложеног
предлога департмана и извештаја комисије.
На комисију из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе овог
правилника о комисији за припрему реферата.
Члан 13.

