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 О акту
Минимални услови за избор у звања наставника на универзитету ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 16.
децембра 2015. године, а примењиваће се почев од 1. октобра 2016. године, осим одредаба члана 7. став 3. овог закона, које се примењују од 1. октобра 2018. године и
одредаба за које је у члану 15. предвиђено да се почињу примењивати од дана ступања на снагу ових минималних услова (види члан 16. Минималних услова, члан 5. Измена
и допуна Минималних услова - 102/2016-101 и члан 2. Допуна и измена Минималних услова – 119/2017-133 ).











Претрага по приказаном тексту


Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 11. став 1. тачка 13. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15 – аутентично тумачење), а на основу предлога Конференције универзитета Србије од 15.
јуна 2015. године,
Национални савет за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године, утврдио је
МИНИМАЛНЕ УСЛОВЕ
за избор у звања наставника на универзитету
"Службени гласник РС", бр. 101 од 8. децембра 2015, 102 од 20. децембра 2016, 119 од 29. децембра 2017.
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим актом се дефинишу јединствени минимални услови за избор у звања наставника на универзитетима у Републици Србији.
Члан 2.
Звања наставника на универзитету су: доцент, ванредни професор и редовни професор.
Општим актом самосталне високошколске установе могу се утврдити и друга звања наставника (наставник страног језика, вештина и
др.) у складу са врстом студија за коју је установа акредитована.
Услове за избор у звања из става 2. овог члана прописује високошколска установа.
Члан 3.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане Законом о високом образовању, овим минималним
условима и општим актом универзитета.
Члан 4.

Лична карта прописа
Структура прописа
Верзије пречишћеног
текста
Преглед гласила у PDF-у
Основни текст и
хронологија измена

