Mинимални критеријуми
за избор наставника и сарaдника Високе пословне школе у Блацу
Члан 1.
На основу чланова 64,68,72 Закона о високом образовању, Статута Високе
пословне школе у Блацу (у даљем тексту Школе), Наставно веће Школе узимајући, у
обзир важеће критеријуме и добру праксу, усваја минималне критеријуме за избор
наставног особља Школе.
I Начин вредновања научно-стручног рада кандидата
Избор у наставничка звања
Члан 2.
За избор наставника у звање: предавача и наставника практичне наставе вреднује
се целокупан опус,; професора струковних студија поред целокупног опуса, посебно се
вреднују и условљавају резултати остварени од претходног избора у звање, а најдуже за
период од 10 година (избор + један реизбор).
За вредновање се користе основни (Р10, Р20, Р50, Р80) и допунски (Р30, Р40, Р60, Р70)
бодови. Детаљaн опис бодова са њиховом квантизацијом дати су наставку текста.
Члан 3.
Наставник практичне наставе
 У звање наставника практичне наставе може бити изабрано и лице које има
високо образовање првог степена, у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ)
односно завршен Факултет у трајању од најмање четири године, по законима
пре доношења Закона о високом образовању.
 Најмање 3 бода.
Предавач
 Научни степен доктора наука, академски назив магистра или стручни назив
специјалисте, из научне области за коју се бира и
 Најмање 6 бодова,
 Предавач се бира на период од пет година.
 Посебно се вреднује способност за наствни рад и оцене студената ако постоје.
Професор струковних студија
Научни степен доктора наука је обавезан.
Да испуни:
 Објављен барем један од: уџбеник, монографија, практикум, збирку задатака
за област у коју се бира. Прихватају се и позитивне рецензије, ако је у
поступку штампе и
 најмање 10 бодова. Део бодова мора бити реализован кроз бар један рад ранга
(Р51, Р52, Р61, P62) и
 да за држање наставе није стално оцењен незадовољавајућом оценом од стране
студената.
Наставник страних језика
Наставу страних језика може изводити и лица која имају стечено високо
образовање првог степена у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ) односно завршен

Факултет у трајању од најмање четири године, по законима пре доношења
Закона о високом образовању. Наставник страног језика бира се у звање предавача на
период од пет година.
III Избор у звање сарадника
Члан 4
Сарадник у настави
Завршене студије првог степена (240 ЕСПБ), односно Факултет по ранијим
законима, са просечном оценом од најмање 8 (осам).
Сарадник у настави се бира на период од 1 (једне) године, уз могућност
поновног бирања на још једну годину.
Асистент
Завршене дипломске академске студије- мастер (300 ЕСПБ) или Факултет по
ранијим законима, и/или специјалистичке академске студије, са просечном оценом од
најмање 8 (осам) и уписане докторске студије.
Од више пријављених кандидата предност имају кандидати са већом просечном
оценом из свих и/или релевантних предмета за област за коју се конкурише, односно
кандидати награђивани за успехе током студирања. Посебно се вреднује претходни
педагошки рад (ако постоји) и публиковани научни и стручни радови.
Члан 5.
Врсте научних резултата (Р) исказују се квантитативно на следећи начин:

Прелазне и завршне одредбе
Члан 6.
Правила дата новим правилником Министарства за науку су боље дефинисана,
него ранијих година. Бројне вредности из табеле за квантификацију научног рада су по
правилу веће него по старом правилнику из 1995 године, а предложене бројне
вредности основних и допунских бодова за избор наставника и сарадника су остале
непромењене.
Одбрањена докторска теза и магистарски рад и даље у прелазном периоду
квантификују старим умањеним вредностима 4 и 2 респективно 2.
С обзиром да су врсте научног рада овим правилником Министарства за науку
сада боље дефинисана и да су бројне вредности за основне и допунске бодове сада по
правилу веће, а да се број бодова за ибор у звање није променио, предлажемо:
Обавезне санкције за потписнике реферата (чланове комисије) или рецезенте
монографија за нетачно вредновање научно-стручног рада (рецимо забрана учешћа у
комсијама за избор на неки вишегодишњи период и/или оглашавање преко етичког
комитета који треба да се оснује).

