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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
Број: 05-14/15-2016/7
Дана: 23. 11. 2016. године
Нови Сад

На основу члана 55. и 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“
бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), члана 10. Правилника о ближим
минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду од
03.03.2016. године члана 146. и члана 202. став 1. тачка 38. Статута Медицинског
факултета Универзитета у Новом Саду од 29. 03. 2016. године и члана 17.
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача од 06. 07.
2016. године, са изменама и допунама од 26. 10. 2016. године, Наставно-научно веће
је на 15. седници одржаној дана 23. 11. 2016. године једногласно донело следећу

ОДЛУКУ

Доноси се Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања,
у тексту који се налази у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Правилник о начину извођења и валоризацији приступног предавања објавити на
интернет страници Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду-www.mf.uns.ac.rs, у
делу Dowload/Pravilnici, путем Службе за информатику.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО -НАУЧНОГ В ЕЋА
Проф. др Снежана Бркић, декан

Универзитет у Новом Саду
Медицински факултет
Хајдук Вељкова 3
21112 Нови Сад
Република Србија
(021) 420-677, 420-678; факс: (021) 6624-153
dekanmf@uns.ac.rs
www.medical.uns.ac.rs

На основу члана 10. Правилника о ближим минималним условима за избор у звање
наставника на Универзитету у Новом Саду од 03.03.2016. године, члана 146. и 202. став 1. тачка 38.
Статута Медицинског факултета у Новом Саду од 29.03.2016, године и члана 17. Правилника о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду од
06.07.2016. године са изменама и допунама од 26.10.2016. године, Наставно-научно веће Медицинског
факултета на 15. седници одржаној дана 23. 11. 2016. године, доноси
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА И ВАЛОРИЗАЦИЈИ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА

I.

Општи услови
Члан 1.
(1) Овим Правилником се ближе одређују услови, поступак и критеријуми за оцену способности за
наставни рад кандидата за избор у звање доцента на Медицинском факултету у Новом Саду.
(2) На основу члана 20 и 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача (у
даљем тексту Правилник за изборе у звања), за кандидате који се први пут бирају у звање доцента
способност за наставни рад оцењује се на основу приступног предавања из области за коју се

бира, позитивно оцењеног од стране Факултета.

II.

Комисија за оцену приступног предавања
Члан 2.
(1) Комисију за оцену приступног предавања (у даљем тексту Комисија) чине четири члана и то: два
наставника факултета из научне области приступног предавања за коју се доцент бира од којих је
један председник Комисије, један наставник факултета из области Методике наставе или
продекан за наставу Факултета и један студент.
(2) За чланове Комисије из реда наставника факултета из научне области приступног предавања за
коју се доцент бира и за члана Комисије из реда студената именује се по један резервни члан
Комисије.
(3) Комисију из претходног става (чланове и резервне чланове) именује декан.
(4) Предлог за именовање чланова и резервног члана Комисије из реда наставника факултета из уже
научне области приступног предавања по правилу даје Катедра приликом подношења предлога
декану за расписивање конкурса за избор у звање доцента а члана и резервног члана Комисије из
реда студената предлаже Студентски парламент из реда студената студијског програма у чијој
реализацији учествује Катедра која је поднела предлог за расписивање конкурса за избор у звање
доцента.

III.

Поступак приступног предавања
Члан 3.
(1) Тему приступног предавања утврђује Комисија на основу тематских јединица из наставног
програма предмета у оквиру области за коју се бира, у року од 7 дана од дана истека конкурса.
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Тема приступног предавања не сме да буде из области докторске дисертације кандидата. Ако се
пријави више кандидата, сваки од њих добија исту тему.
(2) 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.
(3) Пријављене кандидате о теми, датуму, времену и месту одржавања приступног предавања
обавештава декан преко стручних служби Факултета.
Члан 4.
(4) Уколико има више пријављених кандидата сва приступна предавања се одржавају истог дана, а
редослед излагања се утврђује по азбучном реду презимена пријављених кандидата.
(5) Приступно предавање је јавно (осим за остале кандидате, уколико их има) и одржава се у
просторијама Медицинског факултета.
(6) Одржавање приступног предавања се оглашава на сајту Факутета најмање 8 дана пре одржавања
предавања са јасно назначеним датумом, временом, местом одржавања приступног предавања,
темом приступног предавања и списком кандидата.
(7) За време предавања једног кандидата остали кандидати су ван просторије у којој је одвија
предавање.
(8) Пре предавања, председник Комисије износи најкраће биографске податке о кандидату.
(9) Време предвиђено за одржавање приступног предавања је 45 минута.
(10) За кандидата који се не одазове на приступно предавање сматра се да је одустао од пријаве, што
Комисија документује кроз Записник о приступном предавању кандидата.

IV.

Критеријуми за вредновање приступног предавања
Члан 5.
Током приступног предавања Комисија оцењује:
- припрему предавања
- структуру и квалитет садржаја предавања
- дидактичко-методички аспект извођења предавања
(1) Припрема предавања:
- садржај предавања димензиониран у складу са предвиђеним временом;
- предавање има јасну логичку структуру и артикулацију (увод, централни део, завршни део);
- планирано активирање претходног знања студената;
- за припрему предавања коришћена адекватна стручна литература;
- планирана евиденција запажања активности студената на часу.
(2) Структура и квалитет садржаја предавања:
- предвиђени садржаји којима се уводе слушаоци у тему;
- повезаност претходне тематске јединице са новим знањима;
- повезаност градива тематске јединице са стеченим знањима из других области/дисциплина;
- диференцирани садржаји који се могу проблематизовати;
- активна очигледност у предавању (илустрације, модели и др);
- продуктивно понављање градива, резимирање и стварање система знања (линеарна и разграната
систематизација);
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(3)
-

V.

предвиђено упознавање студената са новим појмовима и стручним терминима (речник);
предвиђени задаци којима се проверава да ли су студенти разумели предавање.
Дидактичко-методички аспект извођења предавања:
кандидат припремљен за предавање;
обезбеђено ефикасно слушање и активно усвајање знања;
информације се саопштавају јасно, разговетно и језгровито;
примењују се различите методе, технике, облици и средства наставног рада;
реализоване су све етапе часа, а динамика рада је прилагођена претходним знањима студената,
циљевима часа и специфичностима садржаја предмета;
рационално коришћен простор, опрема и време;
присутна двосмерна комуникација;
примењена средства подстицања активног усвајања знања (стимулише се критичко размишљање
студената, садржаји занимљиви и усмерени на примену наученог);
студенти се подстичу да самостално користе додатне изворе информација, као што су стручне
књиге, чланци из часописа, интерне и др.
Оцењивање
Члан 6.

(1) Након завршеног предавања сваки члан Комисије оцењује приступно предавање нумеричком
оценом од 5 до 10.
(2) На основу појединачних оцена чланова Комисије израчунава се просечна оцена (оцена 5 улази у
просечну оцену):
5-5,99 – не задовољава
6-6,99 – задовољава
7-7,99 – добро
8-8,99 – врло добро
9-9,99 – одлично
10 – изузетно добро
(3) Приступно предавање кандидата се сматра позитивно оцењеним ако је просечна оцена најмање
6,00.
Члан 7.
(1) Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању кандидата у коме се наводе
појединачне оцене свих чланова Комисије и просечна оцена за сваког кандидата. Записник о
приступном предавању чини саставни део Конкурсне документације која се доставља Комисији

за вредновање наставника и сарадника и научно-истраживачког рада најкасније у року од
3 дана од дана одржавања приступног предавања.
(2) Записник потписују сви чланови Комисије.
(3) Председник Комисије јавно саопштава оцену Комисије.
(4) Образац Записника саставни је део овог Правилника.
Члан 8.
Оцена добијена на приступном предавању саставни је део Извештаја комисије о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника ,у оквиру процене способности кандидата за наставни рад.
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Кандидат који није задовољан оценом добијеном на приступном предавању, или сматра да приступно
предавање није спроведено у скаду са овим правилником , може ставити приговор на Извештај
комисије о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника у периоду док се
Извештај налази на увиду јавности (објављен у Билтену односно на интернет страници
Универзитета).
VI Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Факултета, а
примењује се на све конкурсе за заснивање радног односа и стицање звања доцента расписане почев
од 1.10.2016. године.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и валоризацији
приступног предавања Медицинског факултета у Новом Саду од 23.01.2009.
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Проф.др Снежана Бркић, декан

