звање наставника који ће се примењивати у следећим наставним организационим јединицама
Факултета:
-

Институту за физику,
Институту за хемију и
Институ за биологију и екологију.
РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА
Члан 2.

Конкурс за избор у звање наставника Факултет расписује у следећим случајевима:
- када се укаже потреба за избором новог наставника;
- када се покреће поступак за напредовање у више звање (ванредни или редовни
професор) или
- када некоме истиче изборни период.
Када се конкурс расписује зато јер некоме истиче изборни период, онда се тај поступак
спроводи аутоматски, према законској процедури.
Приликом расписивања конкурса за избор наставника потребно је да предлог буде
усклађен са Предлогом политике запошљавања наставника, сарадника и ненаставног особља
на Факултету за текућу годину.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НОВОГ ДОЦЕНТА
Члан 3.
Процедура за избор новог доцента на Факултету је следећа.
1. Веће катедре одговарајућег института Факултета разматра кадровску политику на
институту. Када веће катедре закључи да су се испунили услови за избор новог доцента,
прослеђује предлог Наставно-научном већу (у даљем тексту ННВ) за расписивање
конкурса. Тај предлог мора да садржи приказ предмета које би нови наставник предавао,
као и преглед задужења свих осталих наставника бираних за одговарајућу ужу научну
област, под условом да и наставници бирани за друге уже научне области имају пуну
норму.
2. Пре седнице ННВ-а, предлог се разматра на Колегијуму Факултета. Уколико Колегијум
да сагласност, предлог се шаље на ННВ-е. У случају да Колегијум Факултета закључи
да се нису стекли услови за избор новог наставника, онда се предлог враћа већу катедре
док се не стекну услови.
3. ННВ-е разматра предлог већа катедре. Ако ННВ-е усвоји предлог о избору, онда се
расписује конкурс.
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ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ, ОДНОСНО РЕДОВНИ
ПРОФЕСОР
Члан 4.
У случају када наставник стекне услове за напредовање у више звање, неопходно је да
се одговарајућем већу катедре достави предлог о напредовању у звање ванредног или редовног
професора потписан од стране најмање два предлагача из исте или сродне уже научне области
за коју се конкурс расписује.
Уколико веће катедре прихвати предлог, онда се предлог прослеђује Деканату који
обавештава запослене да је покренут поступак избора у више звање и та информација је на
увиду јавности седам дана. После тога, Декан сазива састанак свих редовних и ванредних
професора код предлога за избор у звање ванредни професор, односно састанак свих редовних
професора код предлога за избор у звање редовни професор. Овим састанцима председава
Декан.
На састанку редовних професора приликом разматрања предлога о напредовању у звање
редовни професор, односно на састанку редовних и ванредних професора приликом
разматрања предлога о напредовању у звању ванредни професор се јавно гласа о предлогу о
напредовању кандидата у више звање. Уколико већина од укупног броја професора у
одговарајућем звању гласа за предлог, исти се прослеђује ННВ-у на даљу процедуру.
Уколико неко гласа против или је уздржан приликом гласања о предлогу за напредовање
у одговарајуће звање дужан је да на састанку да писано образложење за такво гласање.
Члан 5.
Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у
научноистраживачко звање која је регулисана општим актом о стицању истраживачких и
научних звања.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
У ИНСТИТУТУ ЗА ФИЗИКУ ФАКУЛТЕТА
Члан 6.
Минимални критеријум за оцену испуњености услова у погледу научно-истраживачког
рада за избор у звање наставника у Институту за физику Факултета утврђени су према следећим
критеријумима:

Минимални
критеријуми

ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ НАУЧНО- ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
ПОНОВНИ
ПОНОВНИ
ИЗБОР ИЗБОР ВАНРЕДНИ
ВАНРЕДНИ
ДОЦЕНТ
ПРОФЕСОР
ПРОФЕСОР
ДОЦЕНТ
У току
После првог
У току
последњег
избора у звање
последњег
изборног
доцент
изборног
периодa
периодa

3

РЕДОВНИ
ПРОФЕСОР
После првог избора
у звање ванредни
професор

Број објављених
радова са СЦИ
листе из
категорије
М21а, М21, М22
или М23
Квалитет радова
Број поена
(допринос аутора)

3

1

5

2

5

Један рад из
Два рада из
Три рада из
категорије
категодије
категодије М21а или
М21а или М21
М21а или М21
М21
Само један рад из категодије М21а или М21 се може заменити са два рада из категорије М22

10

25

30

Члан 7.
Код сваког објаљеног рада у научном часопису са SCI листе, укупан број поена које
доноси један рад за сваког појединачног аутора износи 10 за часопис из категорије М21а
(Међународни часопис изузетних вредности сврстан међу првих 10%), 8 за часопис из
категорије М21 (врхунски међународни часопис сврстан између првих 10% и 30%), са 5 за
часопис категорије М22 (истакнути међународни часопис сврстан између првих 30% и 60%) и
са 3 за часопис из категорије М23 (међународни часопис који има импакт фактор али није
сврстан међу првих 60%).
Ако је број аутора на раду већи од три, укупан број поена које доноси један рад за сваког
појединачног аутора се рачуна по формули

M_фактор×3
.
број аутора
где је, М_фактор једнак 10 за часопис из категорије М21а, 8 за часопис из категорије М21, 5 за
часопис категорије М22 и 3 за часопис из категорије М23.
Члан 8.
Сви други услови за избор у звања наставника у Институту за физику Факултета су
прописани Законом о високом образовању и општим актима Универзитета у Крагујевцу и
Факултета.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
У ИНСТИТУТУ ЗА ХЕМИЈУ ФАКУЛТЕТА
Члан 9.
Критеријуми за вредновање кандидата дефинисани су за две категорије:
1) У оквиру ужих научних области: неорганска хемија, органска хемија, аналитичка
хемија, физичка хемија, биохемија и теоријска хемија,
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2) У оквиру уже научне области настава хемије.
Критеријуми за вредновање кандидата обухватају следеће елементе:
1) Наставно-педагошки рад,
2) Научно-истраживачки рад,
3) Допринос академској и широј заједници,
4) Награде и признања.
Члан 10.
Услови за избор у звање доцент:
1) Одбрањен докторат из научне области хемија,
2) Објављено најмање 5 публикација из категоријe M20, од тога најмање 3 из категорија
М21а/М21/М22, при чему комисија може дати предност кандидату који има
публикације као аутор за кореспонденцију,
3) Постдокторско усавршавање у иностраној научној институцији у трајању од најмање 6
месеци.
Услов за поновни избор у звање доцент је: у претходном изборном периоду 2
публикације, од тога 1 из категорије М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22 на којој је аутор за
кореспонденцију.
Члан 11.
Услови за избор у звање доцент за ужу научну област настава хемије:
1) Одбрањен докторат из научне области хемија,
2) Објављено најмање 5 публикација из категорије М20, од тога најмање 2 из категорија
М21а/М21/М22, при чему комисија може дати предност кандидату који има
публикације као аутор за кореспонденцију, и најмање 2 рада у часописима националног
значаја,
3) Постдокторско усавршавање у иностраној научној институцији у трајању од најмање 6
месеци.
Услов за поновни избор у звање доцент за ужу научну област настава хемије је: у
претходном изборном периоду најмање 2 публикације, од тога 1 из категорије М11/М12/М13
и/или М21а/М21/М22 на којој је аутор за кореспонденцију, и 1 рад у часопису националног
значаја на којем је аутор за кореспонденцију.
Члан 12.
Услови за избор у звање ванредни професор:
1) Најмање 20 публикација из категорија М10 и М20, од тога најмање 8 из категорија
М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22,
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2) У претходном изборном периоду најмање 8 публикација из категорија М10 и М20, од
тога најмање 5 из категорија М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22,
3) Кандидат мора бити аутор за кореспонденцију на најмање 3 публикације из категорија
М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22 (целокупни опус кандидата),
4) Самосталност у оквиру уже научне области,
5) Објављена монографија, практикум или збирка задатака,
6) Менторство мастер радова,
7) Цитираност не мања од 50 без аутоцитата (извор Scopus).
Услов за поновни избор у звање ванредни професор је: 4 публикације из категорија М10
и М20, од тога најмање 2 из категорија М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22 у претходном
изборном периоду.
Члан 13.
Услови за избор у звање ванредни професор за ужу научну област настава хемије:
1) Најмање 15 публикација из категорија М10 и М20, од тога најмање 6 из категорија
М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22, и 4 рада у часописима националног значаја,
2) У претходном изборном периоду најмање 8 публикација из категорија М10 и М20, од
тога најмање 4 из категорија М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22, и 2 рада у часописима
националног значаја,
3) Кандидат мора бити аутор за кореспонденцију на најмање 3 рада из категорија
М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22,
4) Самосталност у оквиру уже научне области,
5) Неопходна монографија, практикум или збирка задатака,
6) Неопходно менторство мастер радова,
7) Цитираност не мања од 50 без аутоцитата (извор Scopus).
Услов за поновни избор у звање ванредни професор за ужу научну област настава
хемије је: 4 публикације из категорија М10 и М20, од тога 2 из категорија М11/М12/М13 и/или
М21а/М21/М22, и 1 рад у часопису националног значаја у предходном изборном периоду.
Члан 14.
Услови за избор у звање редовни професор:
1) Најмање 30 публикација из категорија М10 и М20, од тога најмање 16 из категорија
М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22,
2) Од момента избора у звање ванредни професор, најмање 10 публикација из категорија
М10 и М20, од којих је најмање 8 из категорија М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22, а
од тога најмање 3 из категорије М21a/M21,
3) Аутор за кореспонденцију на најмање 6 публикација из категорија М10 и М20, од којих
су најмање 3 из категорије М21a/M21 (целокупни опус),
4) Ментор одбрањене докторске дисертације,
5) Цитираност не мања од 100 без аутоцитата (извор Scopus),
6) Развијена научна област,
7) Руковођење научним пројектом/потпројектом или учешће на пројекту.
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Члан 15.
Услови за избор у звање редовни професор за ужу научну област настава хемије:
1) Најмање 25 публикација из категорија М10 и М20, од тога најмање 12 из категорија
М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22, и најмање 8 радова у часописима националног
значаја,
2) Од момента избора у звање ванредни професор најмање 10 публикација из категорија
М10 и М20, од тога најмање 6 из категорија М11/М12/М13 и/или М21а/М21/М22, и 4
рада у часописима националног значаја,
3) Аутор за кореспонденцију на најмање 6 публикација из категорија М10 и М20, од којих
су најмање 3 рада из категорије М21a/M21 (целокупни опус),
4) Ментор одбрањене докторске дисертације,
5) Цитираност не мања од 100 без аутоцитата (извор Scopus),
6) Развијена научна област,
7) Руковођење научним пројектом/потпројектом или учешће на пројекту.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
У ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ ФАКУЛТЕТА
Критеријуми за вредновање рада наставника
Члан 16.
Критеријуми за вредновање рада наставника дефинисани су за све уже научне области
Института за биологију и екологију, према важећем Правилнику о ужим научним областима
Природно-математичког факултета.
Минимални услови за избор наставника
Избор доцента
Члан 17.
Минимални услови за избор у звање доцент:
Обавезни услови
1. Кандидат мора бити први/кореспондентни аутор на бар једном раду са SCI листе;
2. Објављен један рад у домаћем научном часопису;
3. Једно саопштење на међународном и/или домаћем научном скупу.
Кандидат који је испунио услове за избор у звање ванредни професор, може да напредује
у више звање по истеку изборног периода без поновног избора у звање доцент.
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Избор ванредног професора
Члан 18.
Минимални услови за избор у звање ванредни професор
Обавезни услови
1. Објављено пет радова са SCI листе од избора у претходно звање, од којих је најмање
један у категорији М21а/М21/М22 из научне области за коју се кандидат бира или
седам радова у категорији М23 (један рад из категорије М23 може да замени
поглавље у монографији међународног значаја);
2. Кандидат мора бити први или кореспондентни или последњи аутор на најмање два
рада са SCI листе;
3. Објављен један рад у научном часопису Факултета или Универзитета;
4. Једно усмено саопштење на међународном и/или домаћем научном скупу, за цео
изборни период;
5. Цитираност од 10 хетероцитата (извор Web of Science ili Scopus);
6. Менторство најмање два завршна, мастер или специјалистичка рада или
магистарске тезе.
Минимални услови за поновни избор у звање ванредни професор:
Ванредни професор који није испунио услове за избор у звање редовни професор поново
се бира у исто звање под условом да је у изборном периоду испунио минималне услове за
поновни избор:
1. Објављена три рада у часописима са SCI листе у последњем изборном периоду из
категорије М23 или два рада из категорија М21а/М21//М22.
2. Менторство најмање једног завршног, мастер или специјалистичког рада или
магистарске тезе.
Избор редовног професора
Ванредни професор који је испунио услове за избор у звање редовни професор може да
напредује после истека изборног периода без поновног избора у звање ванредни професор.
Члан 19.

1.

2.
3.
4.
5.

Минимални услови за избор у звање редовни професор:
Обавезни услови
Објављено пет радова у часописима са SCI листе од избора у звање ванредни професор,
од којих је најмање један у категорији М21а/М21 или два у категорији М22 (један рад
из категорије М23 може да замени поглавље у монографији међународног значаја);
Кандидат мора бити први или кореспондентни или последњи аутор на најмање два рада
са SCI листе од избора у звање ванредни професор;
Објављен један рад у научном часопису Факултета и/или Универзитета;
Једно пленарно предавање или два усмена саопштења на међународном и/или домаћем
научном скупу, за цео изборни период;
Цитираност од 20 хетероцитата (извор Web of Science ili Scopus);
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6. Књига, монографија из релевантне области, одобрен уџбеник за ужу област за коју се
бира, поглавље у одобреном уџбенику за ужу област за коју се бира или превод
иностраног уџбеника за ужу област за коју се бира, објављени у периоду од избора у
наставничко звање. Кандидат који је приликом избора у звање ванредни професор
испунио овај услов, мора и у периоду после избора у звање ванредни професор имати
објављен практикум, збирку задатака, монографију или уџбеник (из уже области за коју
се бира, односно за предмете које наставник држи по акредитацији);
7. Менторство најмање три завршна, мастер или специјалистичка рада или магистарске
тезе;
8. Ментор једне одбрањене докторске дисертације.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Овај Правилник не примењује се на започете поступке избора наставника Факултета за
које је конкурс за избор објављен у средствима информисања пре његовог ступања на снагу.
Члан 21.
Овај Правилник по доношењу ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а
објављује се истицањем на огласној табли, односно на званичној интернет страници Факултета.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима за избор
наставника Природно-математичког факултета у Крагујевцу број 1098 од 06.12.2016. године.

Службена белешка
Овај Правилник истакнут је на огласној табли,
односно објављен је на званичној интернет
страници Факултета дана 28.04.2022. године.
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