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Претрага по приказаном тексту

На основу члана 44. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05),
Министар просвете и спорта доноси
ПРАВИЛНИК
о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника,
сарадника и осталих запослених
“Службени гласник РС”, број 21 од 14. марта 2006.

Члан 1.
Овим правилником прописује се садржај и начин вођења Регистра високошколских установа, Регистра студијских програма и Регистра
наставника, сарадника и осталих запослених на високошколској установи.
Члан 2.
Регистри из члана 1. овог правилника воде се у електронском облику, односно у облику компјутерске базе података.
Члан 3.
Регистар високошколских установа садржи следеће податке о високошколској установи:
1) број уписа у Регистар;
2) број уписа у надлежни регистар правних лица;
3) назив и седиште;
4) скраћени назив;
5) адреса, телефон, телефакс, електронска пошта, УРЛ;
6) пореско-идентификациони број – ПИБ;
7) матични број додељен од стране републичког органа надлежног за статистику;
8) број подрачуна Трезора;
9) висина и давалац банкарске гаранције;
10) јавна или приватна високошколска установа;
11) име, презиме и пребивалиште, односно назив и седиште оснивача;
12) врста високошколске установе (универзитет, факултет, уметничка академија, академија струковних студија, висока школа, висока
школа струковних студија);
13) подаци о органу пословођења (име и презиме, стручни, академски и научни назив, наставничко звање, функција, датум ступања на
функцију и трајање мандата, број уписа у регистар као наставника);
14) припадност самосталној високошколској установи;
15) број и датум дозволе за рад;
16) шифра делатности према класификацији делатности;
17) назив, број и датум акта о оснивању;
18) датум почетка рада;
19) називи одобрених студијских програма;
20) укупан број запослених, број наставника са пуним радним временом и број сарадника са пуним радним временом;
21) објекти у којима се обавља делатност;
22) подаци о одобрењу обављања делатности изван седишта и о извођењу студија на даљину;
23) унутрашња организација и органи;
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