На основу члана 79. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18) (даље: Закон) и члана 87. став 8.
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 НАЧИНУ, ВРЕМЕНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА НАСТАВНИКА
СТРАНИХ ЈЕЗИКА И НАСТАВНИКА ВЕШТИНА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА
МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак и услови избора, трајање изборног
периода и начина ангажовања наставника страног језика и наставника вештина
на Факултету за медије и комуникације у Београду (даље: Факултет), у складу са
одредбама Закона.
Поступак избора
Члан 2.
Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о расписивању конкурса
за заснивање радног односа и избор у звање наставника страног језика и
наставника вештина и именовању комисије за припрему реферата, и одређује
председавајућег комисије. Конкурс се расписује за уже области утврђене
општим актима Факултета.
Без јавног конкурса звање наставника страног језика и наставника
вештина може стећи наставник који је већ ангажован на Факултету, на основу
одлуке Наставно-научног већа.
Конкурс

Члан 3.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања или на интернет
страници Факултета.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Одлука о расписивању конкурса обавезно садржи: број извршилаца,
назнаку наставног звања за које се расписује, опште и посебне услове које
кандидат треба да испуни, ужу научну или уметничку област за коју се бира,
групу предмета уже научне, односно уметничке области (уколико се избор врши
за групу предмета), назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним
радним временом, рок за пријављивање и документа која кандидат прилаже као
доказ да испуњава услове конкурса.
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима
Члан 4.
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима се састоји од
најмање три члана из реда наставника Факултета.
Комисија припрема реферат о пријављеним кандидатима у року од 30 дана
од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Реферат садржи: све услове за избор у звање прописане Законом,
Статутом и Правилником о условима и поступку избора наставника и сарадника
на Универзитету Сингидунум, биографске и библиографске податке
пријављених кандидата, мишљење о испуњености услова за избор у звање,
предлог за избор одређеног кандидата у одређено звање са образложењем,
мишљење о способности за наставни рад кандидата, потпис чланова комисије
Члан 5.
Уколико чланови комисије немају јединствено мишљење о предлогу за
избор звање, члан или чланови комисије који су у мањини издвајају мишљење у
писаном облику, у оквиру рока утврђеног за припрему реферата, и оно је
саставни део реферата.
Ако комисија у предвиђеном року не достави реферат, или достави
реферат који није потписала већина чланова комисије, Наставно-научно веће
именује нову комисију.
Под новом комисијом сматра се комисија у којој је промењено најмање
два члана у односу на ранију комисију, а у коју не могу бити именовани чланови

који претходно нису потписали реферат и нису доставили издвојено мишљење у
предвиђеном року.
Одлука о избору
Члан 6.
Одлуку о избору доноси Наставно-научно веће Факултета, на основу
предлога комисије.
Наставно-научно веће доноси одлуку већином гласова од укупног броја
чланова који имају право да се изјасне.
Члан 7.
Одлука Настано-научног већа мора бити образложена. Образложење треба
да садржи разлоге који су били одлучујући за доношење такве одлуке.
Одлука о избору без конкурса
Члан 8.
Наставно-научно веће доноси одлуку о избору у звање наставника страног
језика или наставника вештина без конкурса у случају из члана 2. став 2. овог
правилника, на основу предлога декана и извештаја комисије.
На комисију из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе овог
правилника о комисији за припрему реферата.
Период избора
Члан 9.
Наставници страног језика и наставници вештина стичу звања и заснивају
радни однос на период од годину дана до пет година.
Ангажовање наставника
Члан 10.
Са лицем изабраним у звање наставника страног језика или наставника
вештина закључује се уговор о раду или други уговор којим се уређује рад ван
радног односа.
Период на које се наставник ангажује одређује се уговором.
II. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА И
НАСТАВНИКА ВЕШТИНА
Члан 11.

Избор у звање наставника страног језика и наставника вештина заснива се
на оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата, који се, поред општих
услова, исказују и следећим условима:
Обавезни услови су:
- Наставни, стручни или научноистраживачки рад.
Изборни услови су:
- стручно-професионални допринос и
- допринос академској заједници.
Члан 12.
У звање наставика страног језика и наставника вештина, може бити
изабрано лице које има стечено високо образовање првог степена, објављене
стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.
Наставник вештина из става 1. овог члана може се бирати само у оним
научним, стручним и уметничким областима за које у Републици не постоје
докторске студије.
Услови за први избор у звање наставника страног језика и наставника
вештина
Члан 13.
Услови за први избор у звање у звање наставника страног језика и
наставника вештина су само обавезног карактера и чине их:
-

-

завршене основне академске студије (или еквивалентне студије)
студије из области одговарајућег језика или вештина за које се бира;
има позитивну оцену способности за педагошки рад на основу
претходног искуства или на основу позитивне оцене приступног
предавања од стране Факултета, у сладу са актом о извођењу
приступног предавања;
има искуства са стручним текстовима из области за коју се бира.

Услови за сваки следећи избор у звање наставника страног језика и
наставника вештина
Члан 14.
При поновном избору у звање наставника страног језика и наставника
вештина, потребно је да кандидат има испуњене и следеће минималне услове:
-

завршене основне академске студије (или еквивалентне студије)
студије из области одговарајућег језика или вештина за које се бира;

