На основу члана 84. став 1. тачка 15) подтачка (16), а у вези са чланом 107.
став 2. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број
24/11), Сенат Универзитета одбране доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УЧЕШЋА ЛИЦА ИЗАБРАНИХ У НАУЧНО
ЗВАЊЕ У ОСТВАРИВАЊУ ДЕЛА НАСТАВЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови и начин учешћа лица изабраних у
научно звање у остваривању дела наставе на акредитованим студијским
програмима докторских студија Универзитета одбране у Београду (у даљем тексту:
Универзитет).
Члан 2.
Извођење дела наставе на акредитованим студијским програмима
докторских студија може се поверити лицима изабраним у научно звање под
следећим условима:
1) да високошколска јединица у саставу Универзитета не располаже у
потпуности потребним кадром за извођење студијског програма;
2) да се ангажовањем тих лица битно унапређује наставно-научни процес
на високошколским јединицама у саставу Универзитета.
Члан 3.
Високошколска јединица у саставу Универзитета закључује уговор о
ангажовању за извођење наставе са лицем из члана 2. овог правилника, уз
претходно прибављену сагласност установе у којој је то лице стално запослено.
Уколико лице из члана 2. овог правилника није радно ангажовано на
високошколској јединици у саставу Универзитета, високошколска јединица са њим
закључује уговор о ангажовању за извођење наставе, уз претходно прибављену
сагласност установе у којој је то лице стално запослено.
Члан 4.
Лицима изабраним у научна звања која су запослена у
научноистраживачким установама може се поверити извођење дела наставе на
докторским студијама у обиму до 30% часова утврђених студијским програмом.

Члан 5.
Лице изабрано у научно звање на начин и по поступку прописаним законом
којим се уређује научноистраживачка делатност има право да учествује у извођењу
наставе и испита на докторским студијама и да буде члан комисије за оцену
подобности теме и кандидата и члан комисије за оцену и одбрану докторске
дисертације.
Лице из става 1. овог члана које је у сталном радном односу у
научноистраживачкој установи може бити и ментор кандидату при изради
докторске дисертације.
Члан 6.
Одредбе овог правилника примењују се и на учешће лица из члана 5. овог
правилника у реализацији и изради магистарских теза и докторских дисертација,
започетих по прописима који су важили до доношења Закона о високом
образовању.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном војном листу“.

РЕКТОР
генерал-потпуковник
проф. др Миодраг Јевтић, с.р.

