На основу чл. 84 став 1. тачка 15) подтачка (15) и 125. Статута Универзитета
одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), Сенат Универзитета одбране
доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ГОСТУЈУЋЕГ
ПРОФЕСОРА НА УНИВЕРЗИТЕТУ ОДБРАНЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и начин ангажовања гостујућих
професора на Универзитету одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет) односно
на високошколским јединицама у његовом саставу.
Члан 2.
Ради реализације наставе и унапређења наставног и научно-истраживачког рада,
високошколска јединица у саставу Универзитета без расписивања конкурса може
ангажовати наставника из друге самосталне високошколске установе ван територије
Републике Србије, у звању гостујућег професора (у даљем тексту: гостујући професор).
Наставник из
професор, ако има:
1)
2)
3)
4)
5)

става 1. овог члана

може бити

ангажован

као

гостујући

већи број научних радова објављених у водећим међународним часописима;
већи број научних радова саопштених на међународним скуповима;
остварене резултате у развоју одговарајуће образовно-научне области;
већу цитираност научних резултата;
међународну научну репутацију, и то:
(1)
(2)
(3)
(4)

да је био гост-уредник у угледним међународним научним часописима,
да је председавао међународним научним конференцијама,
да има чланство у уређивачким одборима међународних научних часописа,
да је аутор међународне научне монографије.
Члан 3.

Предлог за ангажовање гостујућег професора, по правилу, утврђује декан
високошколске јединице.
Предлог могу утврдити и најмање три наставника из уже научне области за коју се
гостујући професор ангажује.
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Декан односно наставници који су утврдили предлог за ангажовање гостујућег
професора дужни су да изборном већу високошколске јединице уз предлог доставе
образложење оправданости потребе за ангажовањем овог лица и основне податке из
професионалне биографије.
Члан 4.
Одлуку о ангажовању гостујућег професора доноси Наставно-научно веће
високошколске јединице на основу образложеног предлога.
Сенат, на предлог Ректора, даје сагласност на одлуку из става 1. овог члана
већином гласова од укупног броја чланова.
Уколико Сенат не да сагласност на одлуку из става 1. овог члана, предлагачу о
томе доставља образложење.
Члан 5.
Декан високошколске јединице, након добијања сагласности Сената из члана 4.
став 2. овог правилника, са гостујућим професором закључује уговор о ангажовању за
извођење наставе у складу са законом.
Уговором о ангажовању гостујућег професора за извођење наставе уређују се
међусобна права и обавезе гостујућег професора, под условима и на начин прописаним општим актом високошколске јединице.
Члан 6.
Гостујући
професор
може
изводити све
облике
активне наставе
(предавања, вежбе, семинаре, консултације и др.) и обављати испите из предмета
који припадају ужој научној области за коју је ангажован, учествовати у научноистраживачким пројектима Универзитета односно високошколске јединице и у процесу
усавршавања млађих наставника и научника.
Гостујући професор има право на накнаду за извођење наставе, путних трошкова и
смештаја.
Члан 7.
Универзитет односно високошколска јединица води јединствену евиденцију о донетим одлукама о ангажовању гостујућег професора.
Члан 8.
Овај правилник не односи се на ангажовање наставника који повремено у току
школске године одрже предавања по позиву високошколске установе.
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Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном
војном листу“.
РЕКТОР
генерал-мајор
проф. др Миодраг Јевтић,с.р.
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