УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Факултет инжењерских наука

Број: 01 - 1/1263-26
21. 04 201 б. године
Крагујевац

На основу члана 69 став 2 Закона о научноистраживачкој делатности Републике Србије и
члана 205 Статута Факултета инжењерских наука (бр. 01-1/4180 од 07.12.2011. године),
Наставно-научно веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу на својој седници од

21.

године, донело је

04.2016.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА И ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНИХ ЗВАЊА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан

1.

Овом Одлуком се ближе утврђују услови и поступак за стицање стручних звања.
Члан

2.

Поступак за стицање стручног звања покреће Катедра или заинтересовано лице.
Захтев за избор у звање може поднети и лице које у моменту подношења захтева није
запослено у научноистраживачкој организацији.

За избор у стручно звање подноси се захтев са основним биографским подацима, потврда
или

оверена

дипломе,

као

копија
и

дипломе

оригинали

факултета,

сепарата

или

магистарске
копије

(односно

објављених

мастер)

радова,

или

докторске

односно доказа

о

испуњености услова предвиђених овом Одлуком.
Достављени материјал из, мора бити у форми која омогућава вредновање стручног рада и
резултате кандидата.

Материјал садржи:

• стручну биографију (до 2 странице текста) у којој се наводе све стечене квалификације
и звања са датумима њиховог стицања, кретање у служби, обављене специјализације,
научна и стручна признања, награде, подаци о начину учествовања у реализацији
научноистраживачких или стручних и развојних пројеката, активности на образовању
кадрова, учешћу у међународној сарадњи и др.;

·библиографију радова уређену по категоријама научног рада (опционално);
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У СТРУЧНА ЗВАЊА
Члан

3.

Звање стручни сарадник може стећи сарадник који има академски степен мастер студента

универзитета или завршене основне академске студије универзитета односно основне студије
по програму пре ступања на снагу Закона о високом образовању и има објављене научне или
стручне радове, остварене резултате у примењеном истраживачко-развојном раду или
патентом заштићене проналаске.
Бира са на период од пет година са могућношћу ре избора највише два пута.
Члан

4.

Звање виши стручни сарадник може стећи сарадник који има академски степен магистра

наука или завршене мастер академске студије или специјалистичке академске студије и 5
година радног стажа, запажене резултате у стручном раду.

Резултати се доказују са нај мање

5

објављених научних или стручних радова, укључујућ и и

патентом за штићене проналас 1<е, или доl<азом о примени истраживачко - развојних ре зултата
у р еалним условима .

Бира се на период од

5 година

са могућношћу реи збора највише два пута.
Чл ан

5.

Звање стручни саветник може стећи сарадник 1<0ји има а 1<адемски степен до1<Тора нау1<а и

6

година радног стажа или академски степен магистра наука ( или за вршене мастер академске

студије

или

специјалистичке

академске студије)

и

1О

година

радног стажа,

за пажене

резултате у стручном раду .

Ре зултати се доказују са најмање

1О

објављених научних или стручних радова , укључујућ и и

п атентом заштићене проналаске, или доl<азом о примени истраживачi<О- развојних резултата
у реалним условима .

Звање стручног саветни1<а је трајно .
Члан
Лицима

6.

l<oja у међувремену буду изабрана у истра жива ч1<о , на уч но или наставна звање -

престаје стручно зва ње .
УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Члан

7.

l<омисију за избор треба да има најмање З члана из научне области у којој l<андидат стиче
стручно зва ње .

Сви чланови морају имати на ставна, н ауч на з вања или стручна з вања виша или бар једнака
з вању за

l<oje l<андидат ко нкурише .

l<омисију за избор формира деl<ана Факултета на предлог надлежне l<атедре .

l<омисија за избор дужна је да у ро1<у од

15

дана од дана формирања поднесе Наставно

научном Већу реферат о оцени l<а нди дата, сагласно условим за и збор у тражено звање.

Реферат, треба да садрж и з а 1<ључа 1< и пр едлог 1<0мисије з а избор у зва ње сагласно условима
за избор у тражено з вање .
Члан

8.

Н аставно - н ауч но Веће на с војој сед ници одлучује о потпуности поднетих материјала и н а i<ОН
спроведене расправе доноси одлу 1<у о избору у стручно звање l<андидата.
И з бор у звање је потврђ е н ако за њега гласа већина од при сут ни х чланова Већа .
Члан

9.

Овај одлука ступа н а снагу наредног дана од дана објављивања.

