Број: 0601-578/2
Датум: 13.11.2020.

На основу члана 77 Закона о високом ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) члана 85. Статута
Универзитета у Новом Саду Природно-математичког факултета у Новом Саду и члана 7
став 4 Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора Универзитета
у Новом Саду, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета у Новом Саду на
електронској седници од 12.11.2020. године, доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА
Предмет Правилника
Члан 1.
(1) Правилником о условима и начину ангажовања гостујућег професора (у даљем
тексту: Правилник) се ближе уређују услови и поступак ангажовања гостујућих
професора на Универзитету у Новом Саду Природно-математичком факултету у Новом
Саду (у даљем тексту: Факултет).
Гостујући професор
Члан 2.
(1)
Ради реализације наставе и унапређења наставног и научног рада
Факултет, без расписивања конкурса може да ангажује наставника из друге самосталне
високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег професора.
(2)
Гостујућим професором, у смислу овог Правилника, не сматра се лице које
повремено у току школске године одржи предавање по позиву Факултета.
Предлог за избор гостујућег професора
Члан 3.
(1)
Предлог за ангажовање гостујућег професора Универзитета, односно
факултета садржи име и презиме наставника у изворном облику и транскрибовано, звање
наставника на другој вискокошколској установи ван територије Републике Србије и
образложење потребе да се изврши избор одређеног наставника за гостујућег професора.
(2)
Предлог за избор гостујућег професора (у даљем тексту: предлог) могу
дати:
1. Катедра
2. Изборно веће
3. Веће Департмана.

4. декан или најмање три наставника из уже научне области за коју се
гостујући професор ангажује.
(3)
Уз предлог се достављају:
1. образложење о оправданости потребе за ангажовањем гостујућег професора;
2. биографија наставника или другог лица чије се ангажовање предлаже и
3. извештај Комисије о испуњености услова за избор у одговарајуће звање.
4. доказ којим се потврђује да је наставник из друге високошколске установе ван
територије Републике Србије - потврда издата од стране високошколске установе ван
територије Републике Србије са које се наставник ангажује, у оригиналу или овереној
копији, којом се потврђује да је предложени наставник у наставничком звању на тој
високошколској установи, на српском језику или на другом језику, са преводом на српски
језик од стране судског тумача.
Одлучивање о предлогу за избор гостујућег професора
Члан 4.
(1) О предлогу одлучује Наставно-научно веће Факултета, на основу образложења
предлагача, на седници на којој је присутно најмање две трећине чланова, а одлуку
доноси већином гласова укупног броја чланова.
(2) На Одлуку о избору у звање из става 1 овог члана сагласност даје Сенат
Универзитета у Новом Саду.
Услови за избор гостујућег професора
Члан 5.
1)
Гостујући професор мора испуњавати услове за избор у одговарајуће звање
наставника у одговарајућој научној области, предвиђене законом Републике Србије и
општим актима Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет) и Факултета, у
зависности од облика наставе или других послова за које се ангажује на Факултету.
2)
Проверу испуњености услова из става 1. овог члана врши Изборно веће
Департмана на основу Извештаја Комисије за писање извештаја о испуњености услова за
избор у звање гостујућег професора Универзитета (у даљем тексту: Комисија).
3)
Комисија сачињава Извештај из става 2. овог члана у складу са Упутством о
пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање гостујућег професора на обрасцу
Универзитета.
4)
Изборно веће Департмана Извештај о испуњености услова за избор у звање
гостујућег професора доставља Наставно-научном већу Факултета заједно са одлуком о
испуњености услова за избор.
Уговор о ангажовању гостујућег професора
Члан 6.
(1)
Након добијања сагласности из члана 4. став 2. овог члана Декан Факултета
закључује Уговор о анагажовању гостујућег професора (у даљем тексту: Уговор).
(2)
Уговором се уређују права и обавезе Факултета и гостујућег професора, у
складу са Законом о општима актима Универзитета и Факултета.
(3)
У уговору из става 1 овог члана наводи се семестар у ком ће гостујући
професор изводити наставу и фонд часова.

Послови за које се ангажује гостујући професор
Члан 7.
(1)
Гостујући професор може изводити све облике активне наставе
(предавања, вежбе, семинаре, консултације и др.) и обављати испите из предмета који
припадају ужој научној, односно уметничкој области за коју је ангажован, учествовати у
научно-истраживачким пројектима који се реализују на Универзитету односно факултету
и у процесу усавршавања млађих наставника и научника, односно уметника.
Накнада
Члан 8.
(1)
Гостујући професор има право на накнаду за извођење наставе, накнаду
путних трошкова и трошкова смештаја.
(2)
Висина накнаде из става 1. овог члана се уређују уговором о ангажовању
гостујућег професора, у складу са општим актима Факултета и Универзитета.
Евиденција
Члан 9.
(1)
Факултет води евиденцију о одлукама и ангажовању гостућих професора
на студијским програмима који се реализују на Факултету.

Ступање на снагу и објављивање
Члан 10.
(1)
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Факултета.
Члан 11.
(1)
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о
условима и начину ангажовања гостујућег професора број:0601-663/1 од 23.09.2014.
године.

Председник
Наставно-научног већа
Природно-математичког факултета
Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор

