ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СУБОТИЦА
Број: 01-206/08
Дана: 23.05.2008.
На основу члана 64.став 11., члана 65.став 1., 7., 11, члана 66. став 3. , члана 70. став 3., члана
71. став 3., члана 72. став 2. Закона о високом образовању ( Сл.гл.РС бр. 76/05) и члана 73. тачка 27.
Статута Школе, Савет Високе техничке школе струковних студија у Суботици, на седници одржаној дана
23.05.2008. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника
I

Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа сарадника и наставника ( у даљем тексту: Правилник) уређују се услови, начин и поступак стицања
звања сарадника и наставника, услови, начин и поступак заснивања радног односа сарадника и наставника у
Високој техничкој школи струковних студија у Суботици (у даљем тексту: Школа), рад на другим
високошколским установама, мировање изборног периода и радног односа и престанак радног односа
сарадника и наставника Школе.
Члан 2.
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи не може стећи звање наставника односно сарадника.
Ако лице из претходног става има стечено звање, Школа доноси одлуку о забрани обављања
послова наставника односно сарадника.
Лицу из претходног става престаје радни однос у складу са Законом.
II

Звања наставника и услови за избор у звање
Члан 3.
Звања наставника су: професор струковних студија, предавач и наставник страног језика.
Члан 4.

У звање професора струковних студија може бити изабрано лице које има нучни назив
доктора наука, из научне области за коју се бира, објављене научне односно стручне радове, најмање 10
публикација у задњих 10 година или сад са импакт фактором, из научне области за коју се бира, показује
способност за наставни рад на језицима утврдјеним акредитовним студијским програмима, и да има
позитивну оцену за наставно-педагошки рад од стране студената.
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив
специјалисте из научне области за коју се бира, објављене научне односно стручне,

