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На основу члана 74. став 11. Закона о високом образовању («Службени гласник РС»
број бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) и члана 165. став
13. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2017, 6/2018,
7/2018, 2/2019, 3/2019 и 4/2019) Сенат Универзитета у Нишу на седници одржаној 16. марта
2020. године, утврдио је
БЛИЖЕ КРИТЕРИЈУМЕ
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
(пречишћен текст)
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/2017, 7/2017, 4/2018, 5/2018, 1/2019 и 1/2020)
Уводне одредбе
Члан 1.
Овим критеријумима одређују се елементи за оцену учесника конкурса за избор у
звања наставника и минимални услови које учесници конкурса треба да испуне приликом
избора у звања наставника.
Члан 2.
Квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата, као и критеријуми
за одређивање категорије научних публикација дефинисани су Правилником о поступку,
начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача („Службени гласник РС“, број 24/2016, 21/2017 и 38/2017).
Научне области су утврђене Правилником о научним, уметничким, односно стручним
областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља („Службени
гласник РС“, број 114/2017).
У оквиру прописаних научних области, уже научне области се уређују општим актом
Универзитета.
Члан 3.
Приликом утврђивања категорије часописа треба имати у виду категорију којој
часопис припада у тренутку објављивања, или једну од претходне или наредне две године у
односу на годину у којој је рад објављен, узимајући ону која је повољнија за кандидата.
Испуњеност услова учесника конкурса се сагледава на основу референци које је
остварио у периоду од избора у претходно звање наставника до истека рока за пријављивање
кандидата на објављени конкурс, осим када се први пут бира у звање наставника, када се
узимају у обзир референце у периоду од претходних пет година од дана објављивања
конкурса.1
Наставник који се бира у звање редовни професор мора да испуњава и услове да буде
ментор за вођење докторске дисертације, у складу са стандардом 9 за акредитацију
студијских програма докторских студија на високошколским установама: Наставно особље,
предвиђеног Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма
(„Службени гласник РС“ број 13/2019).
Изузетно, у пољу природно-математичких наука услове из претходног става мора
испунити и наставник који се бира у звање ванредни професор.
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Елементи доприноса академској и широј заједници
Члан 4.
Елементи доприноса академској и широј заједници су:
1. подржавање ваннаставних академских активности студената;
2. учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове;
3. учешће у раду тела факултета и универзитета;
4. руковођење активностима на факултету и универзитету:
5. допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета и Универзитета;
6. успешно извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне
активности намењене као допринос локалној или широј заједници;
7. вођење професионалних (струковних) организација;
8. рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других институција);
9. организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних стручних и
научних конференција и скупова;
10. организација и вођење локалних, регионалних, националних или интернационалних
уметничких манифестација (изложбе, фестивали, уметнички конкурси и сл.);
11. учешће на локалним, регионалним, националним или интернационалним уметничким
манифестацијама (изложбе, фестивали, уметнички конкурси и сл.), конференцијама и
скуповима;
12. репутација исказана позивима за оцену наступа на јавним професионалним скуповима;
13. учешће у раду одбора, законодавних тела и слично, у складу са научном и
професионалном експеретизом факултета и Универзитета;
14. учешће у раду значајних тела заједнице и професионалних организација;
15. креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и доприносе
унапређењу Универзитета као заједнице засноване на учењу.
Члан 5.
Елементи доприноса академској и широј заједници из члана 4. Ближих критеријума за
избор у звања наставника се цене приликом избора у звања наставник у сваком образовнонаучном, односно образовно-уметничком пољу.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника
у пољу природно-математичких наука
Члан 6.
У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. докторат наука из уже научне области за коју се бира,
2. приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе која је објавила конкурс,
3. позитивна оцена педагошког рада утврђена у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
4. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
5. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет
у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани
аутор,
6. у последњих пет година остварених најмање 6 поена објављивањем научних радова у
часописима категорија М21, М22, или М23, у складу са начином бодовања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, при чему бар на једном раду
кандидат мора бити првопотписани аутор,
7. најмање једно излагање на међународном или домаћем научном скупу.
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Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 7.
Услови за сваки следећи избор у звање доцент:
1. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана
4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављен један рад из категорије M21, M22 или M23 из
уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 8.
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање доцент,
2. позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира,
уколико нема педагошко искуство,
3. позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом
13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу,
4. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
5. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне
области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,2
6. учешће у научним пројектима,
7. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у
Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани
аутор,
8. најмање 12 поена остварених објављивањем научних радова у часописима категорија
М21, М22 или М23, у складу са начином бодовања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, при чему бар на једном раду кандидат мора
бити првопотписани аутор,
9. најмање три излагања на међунарoдним или домаћим научним скуповима.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 9.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредни професор:
1. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављена два рада из категорије M21, M22 или M23
из уже научне области за коју се бира у звање.

2

Одлука о изменама Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу“, број 1/2020)

3

Члан 10.
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање ванредни професор,
2. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници
из члана 4. ових критеријума,
4. менторство или коменторство бар једне докторске дисертације, с тим што се овај
услов може заменити једним научним радом у часопису кагегорије М21 или М22, или
једним уџбеником или једном монографијом (рад, уџбеник и монографија из овог
става не рачунају се у ставовима 6., 8. и 9. овог члана),
5. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка, и то бар у једном од
следећих елемената: учешћем у комисијама за одбрану докторске дисертације,
магистарске тезе или мастер рада, држањем наставе на докторским студијама,
држањем припрема студената за студентска такмичења, учешћем у завршним
радовима на специјалистичким и мастер студијама и слично,
6. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира, при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија,3
7. учешће у међународним или домаћим научним пројектима,
8. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
9. најмање 18 поена остварених објављивањем научних радова у часописима категорија
М21, М22, М23, у складу са начином бодовања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, с тим што се један рад може заменити
оствареним резултатом категорије М91, при томе бар на једном раду кандидат мора
бити првопотписани аутор,
10. најмање шест излагања на међународним или домаћим научним скуповима,
11. најмање десет цитата научних радова кандидата у другим научним радовима
објављеним у научним часописима категорија М21, М22, М23 (изузимајући
аутоцитате и цитате сарадника, односно коцитате).
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 11.
За избор наставника из области Гео наука кандидат за избор у звање доцент или
ванредни професор може да оствари 6 бодова, а кандидат за избор у звање редовни професор
9 бодова, радовима из категорије М24 и М51.
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Ближи критеријуми за избор у звања наставника
у пољу друштвено-хуманистичких наука
Члан 12.
У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. докторат наука из уже научне области за коју се бира,
2. приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе која је објавила конкурс,
3. позитивна оцена педагошког рада утврђена у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
4. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
5. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
6. у последњих пет година најмање један рад, објављен у часопису:
 категорије М21, или
 категорије М22, или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
Томсон Ројтерс листи, или
 са SSCI листе, или
 са SCI листе,
у којем је првопотписани аутор, при чему рад у часописима наведених категорија и
листи, кандидат може заменити са два рада у часописима који се издају на енглеском,
француском, немачком или руском језику, у којима је бар у једном раду првопотписани
аутор,
7. најмање једно излагање на међународном или домаћем научном скупу.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 13.
Услови за сваки следећи избор у звање доцент:
1. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављен један рад из категорије М14, M21, M22,
M23, М24 или М51 из уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 14.
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће
критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање доцент,
2. позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира,
уколико нема педагошко искуство,
3. позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом
13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу,
5

4. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
5. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне
области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,
6. оригинално стручно остварење (пројекат или студија или патент или оригинални
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,
7. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
8. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
 категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report, или
 са SSCI листе или
 са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија
или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листи кандидат може
заменити са два рада у часописима који се издају на енглеском, француском, немачком
или руском језику, у којима је бар у једном раду првопотписани аутор,
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном
раду првопотписани аутор,4
9. најмање четири излагања на међународним или домаћим научним скуповима.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 15.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредни професор:
1. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављена два рада из категорије М14, M21, M22,
M23, М24 или М51 из уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 16.
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање ванредни професор,
2. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници
из члана 4. ових критеријума,

4

Одлука о изменама Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу“, број 1/2020)

6

4. руковођење или чланство у комисијама за најмање пет дипломских радова, од којих
најмање два од последњег избора,
5. руковођење бар једном докторском дисертацијом или чланство у најмање две
комисије за одбрану докторске дисертације,
6. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
7. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија,5
8. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
9. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
 категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report, или
 са SSCI листе или
 са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија
или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листи кандидат може
заменити са два рада у часописима који се издају на енглеском, француском, немачком
или руском језику, у којима је кандидат бар у једном раду првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном
раду првопотписани аутор,6
10. најмање шест излагања на међународним или домаћим научним скуповима,
11. цитираност од 10 хетеро цитата.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 17.
У радове који се вреднују рангом рада у часописима са SSCI или SCI листе спадају
такође:
1. превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна
редакција превода научне монографске књиге – само за старе језике (старогрчки,
латински, старословенски, отомански…),
2. радови за област српске филологије, као и историје и етнологије, написани на српском
језику и објављени у часописима који су одлуком Министарства просвете, науке и
технолошког развоја верификовани као међународни,
3. радови за област страних филологија (германистика, романистика, русистика,
полонистика, бохемистика, хеленистика, италијанистика, хиспанистика и друго),
објављени у часописима у којима се радови штампају на језику из уже филолошке
научне области (немачки језик, француски језик, шпански језик, руски језик, пољски
језик, новогрчки језик, италијански језик и друго),
5
6
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4. радови за област права објављени у часописима који су посебном одлуком Министарства
просвете, науке и технолошког развоја верификовани као међународни часописи, при
чему се ти радови могу заменити са по два рада објављена у научним часописима са
листа ERIH, HEINONLINE и ECOLIBRI, или часописима категорије М51,
5. радови из области науке о уметностима у часописима који се издају на неком од
страних језика.7
Члан 18.
У области Физичко васпитање и спорт, спортски резултати такмичара и тренера у
олимпијским спортовима у сениорској конкуренцији изједначавају се са радовима
разврстаним према M категоризацији на следећи начин:
 M21 - освојена медаља на Олимпијским играма,
 M22 - освојена медаља на светским првенствима,
 M23 - освојена медаља на европским првенствима,
 M24 - освојена медаља на Медитеранским играма, Универзијади, студентском
првенству света и балканским првенствима,
 M31 - учешће на Олимпијским играма,
 M32 - учешће на светским првенствима,
 M33 - учешће на европским првенствима,
 M50 - освојена медаља на државним првенствима.
Учешћа на Олимпијским играма, као и на светским и европским првенствима,
вреднују се и за судије на тим такмичењима.
Члан 19.
На конкурсима објављеним од 01.01.2019. године до 31.12.2020. године у пољу
друштвено-хуманистичких наука за избор у звања ванредни професор и редовни професор,
радове са SSCI или SCI листе кандидати могу заменити са два рада у часописима са SCIE
листе, из категорије М14 или категорије М24, у часописима који се издају на енглеском,
француском, немачком или руском језику, у којима је бар на једном раду првопотписани
аутор.8
Ближи критеријуми за избор у звања наставника
у пољу медицинских наука
Члан 20.
У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. докторат наука из уже научне области за коју се бира,
2. приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе која је објавила конкурс,
3. позитивна оцена педагошког рада утврђена у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
осим ако се бира први пут у наставничко звање,
4. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана
4. ових критеријума, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
5. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет
у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани
аутор,
6. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
7
8
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-

категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према Томсон
Ројтерс листи, или
- са SCI листе,
у којем је првопотписани аутор, при чему рад у часописима из наведених категорија и
листе, кандидат може заменити са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар
у једном првопотписани аутор.
7. најмање једно излагање на међународном или домаћем научном скупу.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 21.
Услови за сваки следећи избор у звање доцент:
1. позитивна оцена педагошког рада која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављен један рад из категорије M21, M22 или M23
из уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 22.
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање доцент,
2. позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира,
уколико нема педагошко искуство,
3. позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом
13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу,
4. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
5. учешће у научним пројектима,
6. руковођење најмање у два дипломска или научноистраживачка рада студената,
7. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне
области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање, 9
8. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор рада,
9. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према цитатној
бази Journal Citation Report, или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија
или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе, кандидат може
заменити са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар у једном првопотписани
аутор,
9
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или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном
раду првопотписани аутор,10
10. најмање пет излагања на међунардним или домаћим научним скуповима, од којих
најмање два од последњег избора.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Члан 23.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредни професор:
1. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављена два рада из категорије M21, M22 или M23
из уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 24.
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање ванредни професор,
2. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници
из члана 4. ових критеријума,
4. руковођење у најмање четири дипломска или научноистраживачка рада студената, од
којих најмање два од последњег избора,
5. оригинално стручно остварење и учешће у међународним и домаћим научним
пројектима,
6. руковођење израдом бар једне докторске дисертације или чланство у најмање две
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације,11
7. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
8. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија,12
9. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
10. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
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- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према цитатној
бази Journal Citation Report, или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија
или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе, кандидат може
заменити са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар у једном
првопотписани аутор,
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном
раду првопотписани аутор,13
11. најмање десет излагања на међународним или домаћим научним скуповима, од којих
најмање три од последњег избора,
12. цитираност од 10 хетеро цитата.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
Ближи критеријуми за избор у звања наставника
у пољу техничко-технолошких наука
Члан 25.
У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. докторат наука из уже научне области за коју се бира,
2. приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од
стране високошколске установе која је објавила конкурс,
3. позитивна оцена педагошког рада утврђена у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
4. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
5. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
6. у последњих пет година најмање један рад објављен у часописима:
 категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
Томсон Ројтерс листи или
 са SCI листе,
у којем је првопотписани аутор, при чему рад у часописима из наведених категорија и
листе, кандидат може заменити регистрованим патентом или са два рада у часописима
са SCIE листе у којима је кандидат бар у једном раду првопотписани аутор,
7. најмање једно излагање на међунарoдном или домаћем научном скупу.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
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Члан 26.
Услови за сваки следећи избор у звање доцент:
1. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављен један рад из категорије M21, M22 или M23
из уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 27.
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање доцент,
2. позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира,
уколико нема педагошко искуство,
3. позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом
13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу,
4. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
5. оригинално стручно остварење (пројекат, студије), односно, руковођење или учешће у
научним пројектима,
6. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне
области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,14
7. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор рада,
8. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report, или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих
категорија или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе,
кандидат може заменити регистрованим патентом или са два рада у часописима са
SCIE листе у којима је кандидат бар у једном раду првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном
раду првопотписани аутор,15
9. најмање три излагања на међунарoдним или домаћим научним скуповима.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у
штампаној форми.
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Члан 28.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредни професор:
1. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у
Нишу,
2. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
3. у периоду од последњег избора објављена два рада из категорије M21, M22 или M23
из уже научне области за коју се бира у звање.
Члан 29.
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање ванредни професор,
2. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници
из члана 4. ових критеријума,
4. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
5. оригинално стручно остварење (пројекат, студије), односно руковођење или учешће у
научним пројектима,
6. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,
или
oд избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија, 16
7. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје
Универзитет у Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је
првопотписани аутор,
8. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
 категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report, или
 са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих
категорија или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе,
кандидат може заменити регистрованим патентом или са два рада у часописима са
SCIE листе у којима је кандидат бар у једном раду првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном
раду првопотписани аутор,17
9. најмање шест излагања на међународним или домаћим научним скуповима,
10. цитираност од 10 хетеро цитата.
Научни радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже научне области за
коју се бира у звање, уз обавезно навођење DOI бројева или достављање радова у штампаној
форми.
16
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Члан 30.
За изборе наставника из области архитектуре један рад у часописима из категорија и
листе наведених у члану 25. тачка 6., члану 27. тачка 8. и члану 29. тачка 8. може се заменити
и са стручно-уметничким радом:
1. реализовано архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело међународног
значаја (изведени архитектонски објекат, ентеријер или усвојени просторни/
урбанистички план/пројекат) за које је добијено признање (награда) од релевантне
институције међународног карактера. Под релевантном институцијом се подразумева
међународна струковна организација, међународна фондација која додељује признања из
области градитељства, релевантне институције међународног карактера са седиштем у
матичној држави или у држави у којој је дело реализовано или национално струковно
удружење чији значај превазилази оквире матичне државе (нпр. RIBA), а не
подразумевају се награде добијене од организација, фондација или удружења у матичној
држави.
2. награда или откуп на међународном конкурсу који је расписан у складу са
Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и
урбанистичког стваралаштва (уколико је конкурс расписан у Републици Србији) или у
складу са важећим правилником у којој је конкурс расписан или у складу са
правилником међународних организација за област архитектуре, урбанизма и дизајна.
3. Награда, учешће или Кустoски рад на међународној изложби из области архитектуре,
урбанизма и дизајна са вишејезичним каталогом.
Под објектом међународног значаја се подразумева изведени објекат или ентеријер
или усвојени просторни/урбанистички план/пројекат приказан у међународном часопису
(М21-М24), монографији међународног значаја (М11-М14) или на међународној изложби са
каталогом и рецензијама.
Под међународном изложбом или манифестацијом се подразумева изложба или
манифестација коју организује међународни одбор, удружење или институција и која има
међународну селекцију и рецензију. Услов који мора да буде испуњен је да у одбору за
селекцију има чланова из најмање 5 земаља. Овај услов важи како за изложбе или
манифестације у земљи тако и у иностранству. О карактеру изложбе или манифестације
просуђује одговарајући матични одбор (МНО), а процену потврђује министарство (МН).
Надлежни МНО процењује компетенцију и репрезентативност иностраних чланова Одбора.
Међународни конкурс је конкурс који организује одбор, удружење или институција,
при чему у жирију има чланова из најмање 5 земаља. Овај услов важи како за конкурсе у
земљи тако и у иностранству. О карактеру конкурса просуђује одговарајући МНО, а процену
потврђује МН. Надлежни МНО процењује компетенцију и репрезентативност иностраних
чланова жирија.
За избор у звање ванредни професор - објављен универзитетски уџбеник за предмет из
студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ИСБН
бројем) из уже научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,
За избор у звање редовни професор - објављен основни уџбеник за предмет из
студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ИСБН
бројем) из уже научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија. 18
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Ближи критеријуми за избор у звања наставника у пољу уметности
Члан 31.
У звање доцент може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. диплома доктора уметности или диплома доктора наука из уже уметничке/научне
области за коју се бира или диплома магистра уметности или високо образовање првог
или другог степена и призната уметничка, односно стручно-уметничка дела из уже
уметничке области за коју се бира,
2. приступно предавање из уже уметничке/научне области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе која је објавила конкурс,
3. изборна изложба или изборни концерт или изборно предавање из области за коју се бира,
4. позитивна оцена педагошког рада, утврђена у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
осим ако се бира први пут у наставничко звање,
5. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана
4. ових критеријума, осим ако се бира први пут у наставничко звање,
6. најмање три репрезентативне референце из уже уметничке/научне области за коју се
бира.
Оцена о изборној изложби или изборном концерту или изборном предавању из области за
коју се бира, oдржaних прeд кoмисиjoм зa писaњe извeштaja, чини интeгрaлни дeo извeштaja
Кoмисиje зa писaњe извeштaja o учeсницимa кoнкурсa.
Уметнички или научни радови којима се кандидат квалификује морају бити приложени у
електронској (видео и аудио записи), штампаној или оригиналној форми у зависности од
области за коју се бира.
Члан 32.
Услови за сваки следећи избор у звање доцент:
1. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
2. изборна изложба или изборни концерт или изборно предавање из области за коју се бира,
3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана
4. ових критеријума,
4. у периоду од последњег избора три репрезентативна референца из уже уметничке/научне
за коју се бира.19
Члан 33.
У звање ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање доцент,
2. изборна изложба или изборни концерт или изборно предавање из области за коју се бира,
3. искуство у педагошком раду са студентима, односно од стране факултета који је објавио
конкурс позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира,
уколико нема педагошко искуство,
4. позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом 13.
Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу,
5. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из члана
4. ових критеријума,
6. руковођење бар четири завршна рада на свим нивоима студија, а уколико студијским
програмом није омогућено да наставник буде биран за руководиоца завршног рада, то се
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може заменити једном репрезентативном референцом из уже уметничке/научне области
за коју се бира,
7. најмање шест репрезентативних референци из уже уметничке/научне области за коју се
бира, најмање две различите категорије, од којих најмање три од последњег избора.
Оцена о изборној изложби или изборном концерту или изборном предавању из
области за коју се бира, oдржaних прeд кoмисиjoм зa писaњe извeштaja, чини интeгрaлни дeo
извeштaja Кoмисиje зa писaњe извeштaja o учeсницимa кoнкурсa.
Уметнички или научни радови којима се кандидат квалификује морају бити
приложени у електронској (видео и аудио записи), штампаној или оригиналној форми у
зависности од области за коју се бира.

1.
2.
3.
4.

Члан 34.
Услови за сваки следећи избор у звање ванредни професор:
позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
изборна изложба или изборни концерт или изборно предавање из области за коју се бира,
остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана
4. ових критеријума,
Шест репрезентативних референци у ужој уметничкој, научној односно стручној
области за коју се бира, најмање две различите категорије, од којих најмање три у
периоду од последњег избора.20

Члан 35.
У звање редовни професор може бити изабрано лице које испуњава следеће критеријуме:
1. испуњени услови за избор у звање ванредни професор,
2. изборна изложба или изборни концерт или изборно предавање из области за коју се бира,
3. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о
поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу,
4. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници из
члана 4. ових критеријума,
5. руковођење бар осам завршних радова, а уколико студијским програмом није омогућено
да наставник буде биран за руководиоца завршног рада, то се може заменити са две
репрезентативне референце из уже уметничке/научне области за коју се бира,
6. најмање девет репрезентативних референци из уже уметничке/научне области за коју се
бира, најмање три различите категорије, од којих најмање три од последњег избора. У
уметничкој области једна од ових референци може се заменити објављеним теоријским
или уџбеничким делом, осим у пољу музичке уметности где се може заменити и
референцама под бројем 8. и 9. из члана 36. ових критеријума.
Оцена о изборној изложби или изборном концерту или изборном предавању из
области за коју се бира, oдржaних прeд кoмисиjoм зa писaњe извeштaja, чини интeгрaлни дeo
извeштaja Кoмисиje зa писaњe извeштaja o учeсницимa кoнкурсa.
Уметнички или научни радови којима се кандидат квалификује морају бити
приложени у електронској (видео и аудио записи), штампаној или оригиналној форми у
зависности од области за коју се бира.
Члан 36.
Репрезентативне референце за музичку уметност из чланова 31-35 дефинисане су у ужој
уметничкој и ужој теоријско-уметничкој области.
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Ужа уметничка област:
1. уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на
концертима или фестивалима у земљи и иностранству,
2. солиста на концерту (дело изведено у целини) са симфонијским или камерним
оркестром, солиста у вокално-инструменталном делу, целовечерњи концерт, реситал,
остварена улога у оперској представи,
3. целовечерњи концерт на фестивалима у земљи и иностранству,
4. одржани мајсторски курсеви, семинари, радионице, јавна предавања у земљи и
иностранству,
5. учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству,
6. учешће у раду жирија на музичким такмичењима националног и међународног
карактера,
7. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству,
8. објављен CD/DVD (уметничке музике) са рецензијом еминентних уметника и
музиколога,
9. премијере, иновације, оригинални уметнички и педагошки пројекти,
10. објављена теоријска (ближе дефинисана у делу ужа теоријско-уметничка област) или
уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика).
Ужа теоријско-уметничка област:
1. објављени радови у часопису факултета или универзитета, у којем је првопотписани
аутор рада,
2. објављени научни радови у часописима националног и међународног значаја,
3. објављени радови у зборницима националних и међународних научних скупова,
4. учешће у уметничким или научним пројектима.
Радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже области за коју се бира у звање.
Члан 37.
Репрезентативне референце за ликовне и примењене уметности из чланова 31–35
дефинисане су у ужој уметничкој, ужој теоријско-уметничкој и ужој стручно-уметничкој
области.
Ужа уметничка област:
1. јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама,
2. јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и
манифестацијама,
3. комерцијална реализација уметничког дела,
4. учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских
радионица у земљи и иностранству,
5. учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела,
6. учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама,
7. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству,
8. објављена теоријска (ближе дефинисана у делу ужа теоријско-уметничка област) или
уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика).
Ужа теоријско-уметничка област:
1. објављени радови у часопису факултета или универзитета, у којем је првопотписани
аутор рада,
2. објављени научни радови у часописима националног и међународног значаја,
3. објављени радови у зборницима националних и међународних научних скупова,
4. учешће у уметничким или научним пројектима.
Радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже области за коју се бира у звање.
Ужа стручно-уметничка област:
1. јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама,
2. јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и
манифестацијама,
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3. комерцијална реализација уметничког дела,
4. учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских
радионица у земљи и иностранству,
5. учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела,
6. учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама,
7. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству,
8. објављени радови у часопису факултета или универзитета, у којем је првопотписани
аутор рада,
9. објављени научни радови у часописима националног и међународног значаја,
10. објављени радови у зборницима националних и међународних научних скупова,
11. учешће у уметничким или научним пројектима.
Кандидат који се бира за ужу стручно-уметничку област мора имати најмање једну
репрезентативну референцу из једне од категорија под редним бројевима 8, 9, 10 или 11.
Концертна и излагачка делатност у земљи и иностранству подразумева манифестације које
организује релевантни одбор, савет, удружење, организација или институција која врши
селекцију.
Члан 37а.
Репрезентативне референце за драмске уметности из чланова 31–35 дефинисане су у
ужој уметничкој, ужој теоријско-уметничкој области и ужој стручно-уметничкој области:
Ужа уметничка област:
1. уметничка дела из области драме (драматуршко стваралаштво) изведена у
професионалним позориштима или на фестивалима у земљи и иностранству,
2. уметничка дела из области драме (драматуршко стваралаштво) екранизована на
телевизији или филму,
3. остварена улога у драмској представи у професионалном позоришту,
4. остварена улога на филму или телевизији,
5. учешће на позоришним фестивалима у земљи и иностранству,
6. учешће на филмским фестивалима у земљи и иностранству,
7. учешће у раду жирија на фестивалима у земљи и иностранству,
8. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству,
9. режија драмске представе у земљи и иностранству,
10. режија оперске представе у земљи и иностранству,
11. учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских
радионица у земљи и иностранству,
12. оригинални уметнички и педагошки пројекти.
Ужа теоријско – уметничка област:
1. објављени радови у часопису факултета или универзитета, у којем је првопотписани
аутор рада,
2. објављени научни радови у часописима националног и међународног значаја,
3. објављени радови у зборницима националних и међународних научних скупова,
4. учешће у уметничким или научним пројектима.
Радови којима се кандидат квалификује морају бити из уже области за коју се бира у звање.
Ужа стручно-уметничка област:
1. јавно излагање уметничког дела,
2. јавно излагање уметничког дела на манифестацијама,
3. комерцијална реализација уметничког дела,
4. учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских
радионица у земљи и иностранству,
5. учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела,
6. учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама,
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7. награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству,
8. објављени радови у часопису факултета или универзитета, у којем је првопотписани
аутор рада,
9. објављени научни радови у часописима националног и међународног значаја,
10. објављени радови у зборницима националних и међународних научних скупова,
11. учешће у уметничким или научним пројектима.
Кандидат који се бира за ужу стручно-уметничку област мора имати најмање једну
репрезентативну референцу из једне од категорија под редним бројевима 8, 9, 10 или 11.21
Прелазне и завршне одредбе
Члан 38.
Научно-стручна већа и уметничко-стучно веће искључиће из разматрања часописе за
које КоБСОН објави да поступак рецензирања у њима није коректан.
Члан 38а.
„Научни радови као што су: Letter to the Editor, Short/Rapid/Brief Communications,
Letters, Mini-Reviews, Comments и други, могу да буду један од елемената за оцену резултата
научноистраживачког рада учесника конкурса за избор у звање наставника под условом да
представљају оригиналан научни допринос.
Комисија за писање извештаја о пријављеним учесницима конкурса за избор
наставника у свом извештају даје мишљење о научном доприносу ових радова.
Изборно веће факултета приликом сачињавања оцене научноистраживачког рада
учесника конкурса разматра и оцењује научни допринос ових радова.“.
Члан 39.
Брисан („Гласник Универзитета у Нишу“, број 4/2018)
Члан 39а.
Под појмом универзитетски уџбеник подразумева се:
- основни уџбеник, који представља публикацију која обухвата садржај предмета
утврђеног студијским програмом факултета, односно универзитета,
- помоћни уџбеник: збирка задатака, приручник, практикум или друга рецензирана
публикација;
Основни или помоћни уџбеници су публикације за које су надлежни стручни органи
факултета или Универзитета донели одговарајуће одлуке о њиховом коришћењу у настави.22
Члан 40.
Конкурси за избор у звања и заснивање радног односа наставника објављени до
15.02.2020. године окончаће се по правилима која су била на снази на дан објављивања
конкурса.
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Члан 41.
Ступањем на снагу ових Ближих критеријума за избор у звања наставника престају да
важе Ближи критеријуми за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број
10/15).
Члан 42.
Овај пречишћен текст Ближих критеријума објавити у „Гласнику Универзитета у
Нишу“.
СНУ број 8/16-01-003/20-008
У Нишу, 16.03.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.
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