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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                         

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 

БРОЈ: 02-52/1 

ДАТУМ: 10.01.2022. 

На основу чл. 57. Статута Академије уметности  бр. 02-711/1 од 17.05.2016. год. и чл. 10. 

Правилника о ближим условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду бр. 

01-152/38 од 08.09.2016. године, Наставно уметничко научно веће је на седници одржаној 

17.11.2016. године (измене и допуне 27.12.2021. године) донело  

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА И ОЦЕНИ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА  

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређују услови, састав Комисије, поступак, критеријуми за оцену и 

начин оцењивања приступног предавања кандидата који се први пут бирају у звање доцента на 

Академији уметности Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту Академији). 

За све кандидате који се први пут бирају у звање доцента на Академији, обавезно је јавно 

приступно предавање из уже уметничке односно научне области за коју се  врши избор.  

Приступно предавање из уже уметничке односно научне области за коју се врши избор обавезно је 

и за кандидате који се први пут бирају у звање ванредног професора на Академији, а немају 

претходно педагошко искуство у звању доцента из уже области за које се расписује конкурс. 

Приступно предавање  организује декан у складу са Правилником. 

Члан 2. 

Комисију за оцену приступног предавања чине најмање два члана из научне односно уметничке 

области приступног предавања из већ именоване комисије за писање реферата о пријављеним 

кандидатима по конкурсу за избор у звање наставника, један наставник из области Методике 

наставе или продекан за наставу и један студент са одговарајућег студијског програма. 

Комисију за оцену приступног предавања именује декан Академије. 

Члан 3. 

Тема приступног предавања не сме да буде из области докторске дисертације кандидата. 

Тему утврђује Комисија на основу садржаја уметничке односно начне области за коју је покренут 

поступак избора у звање. Уколико се на конкурс пријави више кандидата, сваки од њих добија 

исту тему. Приступно предавање је јавно (осим за остале кандидате пријављене на конкурс, 

уколико их има). 

На приступно предавање се позивају пријављени кандидати који, по оцени  Комисије, испуњавају 

све остале услове за избор у звање доцента Академије. 

Утврђен термин и тема важе за све кандидате. 
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Приступно предавање се обавља у просторијама Академије. 

Декан организује поступак за оцену и утврђује термин приступног предавања, тако да период за 

припрему предавања не сме бити краћи од 15 нити дужи од  30 дана. 

Приступно предавање је јавно и оглашава се на интернет страници Академије најкасније седам 

дана пре термина одржавања, са назначеним местом, врменом, темом и позваним кандидатима. 

Члан 4. 

Предвиђено трајање предвања је један школски час односно 45 минута. 

За време предавања једног кандидата, остали кандидати не могу бити у просторији у којој се 

изводи предавање. 

Члан 5. 

Комисија приликом приступног предавања оцењује припремљеност кандидата, структуру и 

квалитет садржаја предавања, стручни и методолошки аспект извођења предавања и ефикасност 

управљања временом. 

Члан 6. 

Након завршеног предавања сваки члан Комисије оцењује предавање оценом од 5 

(незадовољавајуће) до 10 (изузетно). Коначна оцена је аритметички просек оцена додељених од 

свих чланова Комисије. 

Предавање је позитивно оцењено уколико је аритметички просек додељених оцена од свих 

чланова Комисије најмање 6. 

Члан 7. 

Председавајући Комисије сачињава писмени записник у којем се наводе место, време, тема 

приступног предавања, позвани кандидати, кандидати који су приступили предавању и коначна 

оцена сваког кандидата. Записник потписују сви чланови Комисије. Председавајући Комисије за 

оцену приступног предавања доставља записник председнику Комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника у року од три радна дана од 

дана одржавања приступног предавања. 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Академије. 

               

 

     Председник НУНВ 

           Синиша Бокан, ред. проф. 


