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На основу члана 3. Правилника о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник
Универзитета“, број 192/16) и члана 42. Статута Универзитета
у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 186/15 –
пречишћени текст и 189/16), Сенат Универзитета на седници
одржаној 14.09.2016. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује поступак и оцена приступног
предавања кандидата који се бирају у звање доцента, као и у звање
ванредног професора уколико немају одговарајуће педагошко
искуство.
Високошколска установа ближе уређује поступак и оцену
приступног предавања.
Члан 2.
Оцену приступног предавања врши Комисија за писање
реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
(у даљем тексту: Комисија).
По пријему конкурсне документације, а на захтев Комисије,
стручна служба високошколске установе обавештава кандидате о
времену и месту одржавања приступног предавања, као и о теми
приступног предавања, најкасније 8 дана пре одржавња приступног
предавања.
Члан 3.
Тему приступног предавња утврђује Комисија на основу
тематских јединица из наставног програма предмета из области за
коју се кандидат бира.
Уколико се на конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког искуства, сваки кандидат добија исту тему.
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Члан 4.
Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућој
просторији високошколске установе.
Обавештење о одржавању приступног предавања ставља се
на сајт високошколске установе најмање 8 дана пре одржавања
предавања, са јасно назначеним датумом, временом, местом
одржавања приступног предавања, темом и списком кандидата.
Трајање приступног предавања не може бити мање од 30
минута, ни више од једног школског часа (45 минута).
Уколико има више кандидата приступна предавања се
одржавају истог дана, а редослед излагања се утврђује по азбучном
реду кандидата.
За време приступног предавања једног кандидата, предавању
не могу присуствовати остали кандидати.
Члан 5.
За припрему приступног предавања кандидат користи
стручну литературу, уз консултацију са члановима Комисије.
Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак.
У току приступног предавања кандидат може да користи
потребна наставна средства.
Члан 6.
Чланови Комисије могу постављати питања кандидату након
завршеног предавања. Питања могу постављати и слушаоци.
Члан 7.
Комисија приликом приступног предавања оцењује:
• припрему предавања;
• структуру и квалитет садржаја предавања;
• дидактичко-методички аспект извођења предавања.
Члан 8.
Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије
оцењује предавање оценом од 1 до 5.
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На основу појединачних оцена свих чланова Комисије
израчунава се просечна оцена.
Уколико кандидат буде оцењен оценом 1 од већине чланова
Комисије, сматра се да предавање није позитивно оцењено и
оцењује се коначном оценом 1.
Председник Комисије сачињава записник о приступном
предавању за сваког кандидата у коме се наводе појединачне оцене
сваког члана Комисије, као и просечна оцена.
Записник потписују сви чланови Комисије.
Члан 9.
Оцена добијена на приступном предавању саставни је део
реферата Комисије.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 14. септембар 2016.године; Број: 06-4289/3-16)
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