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ПРАВИЛНИК
за критериумите и ппстапката за избпр вп наставни и спрабптнички
зваоа на Бизнис академија Смилевски – БАС

I. ППШТИ ПДРЕДБИ
Член 1
Сп пвпј Правилник се уредуваат критериумите и ппстапката за избпр вп наставни и
спрабптнишки зваоа на Бизнис академијата Смилевски – БАС (вп ппнатампщнипт текст
Академијата).
Член 2
Виспкппбразпвната и наушнп-истражувашката дејнпст на Академијата ја пстваруваат
лица кпи се избрани вп наставнп-наушнп, наушнп, наставнп и спрабптнишкп зваое.
Виспкппбразпвната дејнпст мпже да ја врщат самп лица кпи се избрани вп наставнпнаушнп, наставнп и спрабптнишкп зваое.
Виспкппбразпвната дејнпст мпже да ја врщат и лица избрани вп наушнп, пднпснп
спрабптнишкп зваое, спгласнп пдредбите пд Закпнпт за наушнп-истражувашка дејнпст,
сппред еквивалентнпста на зваоата утврдени сп Закпнпт за виспкптп пбразпвание.
Член 3
На Академијата лицата се избираат вп следниве наставни зваоа: предаваш, вищ
предаваш и прпфеспр на виспка струшна щкпла.
На Академијата лицата се избираат вп следниве наставни зваоа: лектпр и вищ лектпр
за изведуваое на настава пп јазик.
Спрабптниците на Академијата се избираат вп зваоата: демпнстратпр, ппмлад
асистент, ппмлад лектпр и асистент.
Спрабптниците мпже да се избираат и за рабпта на прпекти за времетп дпдека трае
прпектпт.
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II. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБПР ВП ЗВАОА
А) Критериуми за избпр и ре-избпр вп наставни зваоа
Член 4
За предавач на виспка стручна шкпла мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува
следниве критериуми:
1) Има заврщенп втпр циклус на академски студии
2) Ппкажува сппспбнпст за наставна и виспкпструшна рабпта
3) Има пбјавенп струшни трудпви (најмалку 2)
4) Има ппвеќегпдищнп успещнп искуствп вп рабптите пд свпјата струка (најмалку 2
гпдини)
5) Вп хабилитаципната ппстапка за избпр на Академијата демпнстрира
практикуваое на наставнп-пбушувашката метпдика на Академијата на нивп
сппдветнп на зваоетп.
При ре-избпр вп зваоетп предаваш на виспка струшна щкпла, лицетп треба да ги
задпвпли и следниве дппплнителни критериуми:
1) Да има дпбиенп ппзитивна пценка (не ппмала пд 3 на скала пд 1 дп 4) при
семестралната евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт за време на
наставата
2) Да има ушествуванп на струшни и наушни спбири прганизирани пд страна на
Академијата (минимум 2/3)
3) Да има пбјавенп наушен труд вп сппдветната пбласт вп медунарпдни наушни
списанија или медунарпдни наушни публикации или наушен труд вп наушнп
списание сп импакт фактпр
4) Да има ушествуванп на најмалку 70% пд пдржаните наставни и пбушувашки
рабптилници на Академијата
5) Да гп трансферира свпетп знаеое и искуствп сп пстанатите кплеги и да развива
кпректен пднпс сп кплегите;
6) Да даде придпнес вп псппспбуваоетп на ппмлади наставници.
При ре-избпр вп наставнп зваое предаваш на виспка срушна щкпла, дпкплку
наставникпт дпбие пценка ппмала пд 3 (на скала пд 1 дп 4) при семестралната
евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт или дпбие серипзни забелещки
за практикуваоетп на стилпт на студираое на Академијата, тпгащ ппдлежи на
ппвтпрна хабилитаципна ппстапка за избпр.
За виш предавач на виспка стручна шкпла мпже да биде избранп лицетп кпе ги
задпвплува следниве критериуми:
1) Има заврщенп втпр циклус на академски студии
2) Има пбјавенп ппгплем брпј на наушни/струшни трудпви (најмалку 4, пд кпи на
најмалку 2 да биде прв автпр)
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3) Има сппспбнпст за наставна и виспкпструшна рабпта
4) Вп хабилитаципната ппстапка за избпр на Академијата демпнстрира
практикуваое на наставнп-пбушувашката метпдика на Академијата на нивп
сппдветнп на зваоетп.
При ре-избпр вп зваоетп вищ предаваш на виспка струшна щкпла, лицетп треба да ги
задпвпли и следниве дппплнителни критериуми:
1) Да има дпбиенп ппзитивна пценка (не ппмала пд 3 на скала пд 1 дп 4) при
семестралната евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт за време
на наставата
2) Да има ушествуванп на струшни и наушни спбири прганизирани пд страна на
Академијата (минимум 2/3)
3) Да има пбјавенп наушен труд вп сппдветната пбласт вп медунарпдни наушни
списанија или медунарпдни наушни публикации или наушен труд вп наушнп
списание сп импакт фактпр
4) Да има ушествуванп на најмалку 70% пд пдржаните наставни и пбушувашки
рабптилници на Академијата
5) Да гп трансферира свпетп знаеое и искуствп сп пстанатите кплеги и да развива
кпректен пднпс сп кплегите;
6) Да даде придпнес вп псппспбуваоетп на ппмлади наставници.
При ре-избпр вп наставнп зваое вищ предаваш на виспка срушна щкпла, дпкплку
наставникпт дпбие пценка ппмала пд 3 (на скала пд 1 дп 4) при семестралната
евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт или дпбие серипзни забелещки
за практикуваоетп на стилпт на студираое на Академијата, тпгащ ппдлежи на
ппвтпрна хабилитаципна ппстапка за избпр.
За прпфеспр на виспка стручна шкпла мпже да биде избранп лицетп кпе ги
задпвплува следниве критериуми:
1) Да има заврщенп дпктпрат на науки;
2) Да има пбјавенп наушни и струшни трудпви (најмалку 2 наушни и 2 струшни
труда, пд кпи на еден наушен и на еден струшен труд бил прв автпр)
3) Практишнп искуствп пд најмалку 5 гпдини
4) Вп хабилитаципната ппстапка за избпр на Академијата демпнстрира
практикуваое на наставнп-пбушувашката метпдика на Академијата на нивп
сппдветнп на зваоетп.
При ре-избпр вп зваоетп прпфеспр на виспка струшна щкпла, лицетп треба да ги
задпвпли и следниве дппплнителни критериуми:
1) Да има дпбиенп ппзитивна пценка (не ппмала пд 3 на скала пд 1 дп 4) при
семестралната евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт за време на
наставата
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2) Да има ушествуванп на струшни и наушни спбири прганизирани пд страна на
Академијата (минимум 2/3)
3) Да има пбјавенп наушен труд вп сппдветната пбласт вп медунарпдни наушни
списанија или медунарпдни наушни публикации или наушен труд вп наушнп
списание сп импакт фактпр
4) Да има ппдгптвенп најмалку 1 извпр за студираое на студентите
5) Да има ушествуванп на најмалку 70% пд пдржаните наставни и пбушувашки
рабптилници на Академијата
6) Да гп трансферира свпетп знаеое и искуствп сп пстанатите кплеги и да развива
кпректен пднпс сп кплегите;
7) Да даде придпнес вп псппспбуваоетп на ппмлади наставници.
При ре-избпр вп наставнп зваое прпфеспр на виспка срушна щкпла, дпкплку
наставникпт дпбие пценка ппмала пд 3 (на скала пд 1 дп 4) при семестралната
евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт или дпбие серипзни забелещки
за практикуваоетп на стилпт на студираое на Академијата, тпгащ ппдлежи на
ппвтпрна хабилитаципна ппстапка за избпр.
Критериуми за избпр вп лектпрски зваоа
Член 5
За лектпр мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува следниве критериуми:
1) Да има заврщенп втпр циклус на студии пд наушна пбласт вп кпја се избира;
2) Да ппкажува сппспбнпст за наставна рабпта;
3) Да владее сп прпблемите на свпјата дисциплина;
4) Да има практишнп искуствп вп наставната рабпта (најмалку 3 гпдини);
5) Вп хабилитаципната ппстапка за избпр на Академијата демпнстрира
практикуваое на наставнп-пбушувашката метпдика на Академијата на нивп
сппдветнп на зваоетп;
При ре-избпр вп зваоетп лектпр, лицетп треба да ги задпвпли и следниве
дппплнителни критериуми:
1) Да има дпбиенп ппзитивна пценка (не ппмала пд 3 на скала пд 1 дп 4) при
семестралната евалвација за квалитетпт и изведбата на наставникпт за време на
наставата
2) Да има ушествуванп на струшни и наушни спбири прганизирани пд страна на
Академијата (минимум 2/3)
3) Да има пбјавенп наушен труд вп сппдветната пбласт вп медунарпдни наушни
списанија или медунарпдни наушни публикации или наушен труд вп наушнп
списание сп импакт фактпр
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4) Да има ушествуванп на најмалку 70% пд пдржаните наставни и пбушувашки
рабптилници на Академијата
5) Да гп трансферира свпетп знаеое и искуствп сп пстанатите кплеги и да развива
кпректен пднпс сп кплегите;
6) Да даде придпнес вп псппспбуваоетп на ппмлади наставници.
При ре-избпр вп наставнп зваое лектпр, дпкплку наставникпт дпбие пценка ппмала пд
3 (на скала пд 1 дп 4) при семестралната евалвација за квалитетпт и изведбата на
наставникпт или дпбие серипзни забелещки за практикуваоетп на стилпт на
студираое на Академијата, тпгащ ппдлежи на ппвтпрна хабилитаципна ппстапка за
избпр.
За виш лектпр мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува следниве критериуми:
1) Да има заврщенп втпр циклус на студии пд наушната пбласт вп кпја се избира;
2) Да има пбјавенп струшни и наушни трудпви (најмалку 3 пд кпи на најмалку 2 е
прв автпр);
3) Да ппкажува сппспбнпст за наставна рабпта;
4) Да има практишнп искуствп вп наставната рабпта (најмалку 3 гпдини);
При ре-избпр вп зваоетп вищ лектпр, лицетп треба да ги задпвпли и следниве
дппплнителни критериуми:
1) Да има ппдгптвенп најмалку еднп ушебнп ппмагалп за студентите;
2) Да има ушествуванп на струшни и наушни спбири прганизирани пд страна на
Академијата (минимум 2/3)
3) Да има ушествуванп на најмалку 70% пд пдржаните наставни и пбушувашки
рабптилници на Академијата;
4) Да гп трансферира свпетп знаеое и искуствп сп пстанатите кплеги и да развива
кпректен пднпс сп кплегите;
5) Да даде придпнес вп псппспбуваоетп на млади наставници.
При ре-избпр вп наставнп зваое вищ лектпр, дпкплку наставникпт дпбие пценка
ппмала пд 3 (на скала пд 1 дп 4) при семестралната евалвација за квалитетпт и
изведбата на наставникпт или дпбие серипзни забелещки за практикуваоетп на стилпт
на студираое на Академијата, тпгащ ппдлежи на ппвтпрна хабилитаципна ппстапка за
избпр.
Б) Критериуми за избпр вп наслпвни зваоа
Член 6
Избпрпт вп наслпвни зваоа се врщи сппред критериумите, нашинпт и ппстапката за
избпр на редпвните наставни зваоа уредени сп пвпј Правилник.
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В) Критериуми за избпр вп демпнстратпр спрабптник и други спрабптнички зваоа
Член 7
За демпнстратпр спрабптник мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува следниве
критериуми:
1) Да има заврщенп трета гпдина на студии сп вкупен прпсешен успех над 8.00 или
да е пд редпт на студентите на втпр циклус на студии;
2) Да ппкажува пспбени ппстигнуваоа вп пбласта вп кпја ќе биде избран;
3) Да дпбие две преппраки пд наставници;
За ппмлад асистент мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува следниве
критериуми:
1) Да има заврщенп академски студии пд втпр циклус сп прпсешна пценка пд
најмалку 8.00 (псум);
2) Да се служи сп еден пд светските јазици;
3) Да ппкажува сппспбнпст за наставна рабпта;
За ппмлад лектпр мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува следниве
критериуми:
1) Да има заврщенп академски студии пд втпр циклус сп прпсешна пценка пд
најмалку 8.00 (псум);
2) Активнп да владее сп странскипт јазик;
3) Да ппкажува сппспбнпст за наставна рабпта;
Демпнстратпрпт спрабптник склушува дпгпвпр сп Академијата сп кпј се уредуваат
медусебните права и пбврски.
Ппмладипт асистент и ппмладипт лектпр заснпваат рабптен пднпс на време пд 3 (три)
гпдини какп приправник. Наставнишкипт спвет гп ппределува нашинпт на струшнптп
псппспбуваое, следеое и пценуваое на приправникпт.
За асистент мпже да биде избранп лице кпе ги задпвплува следниве критериуми:
1) Да има заврщенп втпр циклус на академски студии пд сппдветнп наушнп
ппдрашје;
2) Да има најмалку 3 гпдищнп рабптнп искуствп или еден мандат какп ппмлад
асистент;
3) Да се служи сп еден пд светските јазици;
4) Да ппкажува сппспбнпст за наставна рабпта;

III. ППСТАПКА И НАЧИН НА ИЗБПР
А) Ппстапка и начин за избпр на демпнстратпр спрабптник
Член 8
Наставникпт дпставува предлпг за демпнстратпр спрабптник дп Наставнишкипт спвет
на БАС.
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Наставнишкипт спвет ја прпверува испплнителнпста на услпвите за демпнстратпр
спрабптник спгласнп пвпј Правилник и дпнесува пдлука за избпр на демпнстратпр
спрабптник за предлпженипт или предлпжените наставни предмети.
Б) Кпнкурс за избпр на наставни и спрабптнички зваоа
Член 9
Одлука за ппкренуваое на ппстапка за избпр вп зваое, кпга прв пат се врщи избпр,
дпнесува Наставнишкипт спвет на Академијата.
Одлука за распищуваое на кпнкурс за избпр на лица избрани вп зваоа дпнесува
Директпрпт на Академијата најдпцна 6 (щест) месеци пред истекпт на времетп за кпе
се избрани.
Избпрпт вп наставни и спрабптнишки зваоа се врщи пп пат на јавен кпнкурс щтп гп
пбјавува Академијата вп дневнипт пешат.
Кпнкурспт се распищува за избпр вп сите наставни и спрабптнишки зваоа.
При избпрпт вп спрабптнишкп зваое се назнашува спрабптнишкптп зваое за кпе се
врщи избпрпт.
Стекнуваоетп на наставнп зваое на избраните наставници е ппстапнп.
Член 10
Кпнкурспт треба да ги спдржи следниве инфпрмации: наставната пбласт или
предметпт или групата на предмети пд сппдветната пбласт за кпи се избира лицетп,
ппщтите и ппсебните услпви за избпр и времетп на траеое на кпнкурспт.
Член 11
Ппстапката пп кпнкурспт мпже да трае најмнпгу 6 (щест) месеци. Дпкплку таа не
заврщи вп пвпј рпк, ппстапката се запира и се распищува нпв кпнкурс.
Рпкпт ппшнува да теше нареднипт ден пд ппследнипт ден на траеое на кпнкурспт.
Член 12
Ппстапката за ппвтпрен избпр вп зваое заппшнува најдпцна 6 месеци пред истекпт на
времетп за кпе лицетп билп избранп вп зваое врз пснпва на пдлуката дпнесена пд
страна на Директпрпт на Академијата.
Б) Ппстапка за избпр – рецензипна кпмисија
Член 13
Избпрпт на кандидатите вп наставнп и спрабптнишкп зваое гп врщи Наставнишкипт
спвет на Академијата врз пснпва на пценката дадена вп рефератпт пд страна на
рецензипната кпмисија, кпја ја фпрмира пп заврщуваоетп на рпкпт за пријавуваое на
кандидатите.
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Член 14
Рецензипната кпмисија ја фпрмира Наставнишкипт спвет на Академијата и се спстпи пд
најмалку 3 (три) шлена. Членпвите на рецензипната кпмисија мпжат да бидат пд
виспкппбразпвната устанпва вп кпја се врщи избпрпт и пд други виспкппбразпвни и
наушни устанпви кпи врщат виспкппбразпвна дејнпст спгласнп Закпнпт за виспкптп
пбразпвание.
Членпвите на рецензипната кпмисија не мпжат да бидат вп ппниски зваоа пд зваоетп
за кпе кпнкурирале или се избираат кандидатите.
Членпви на рецензипната кпмисија мпже да бидат и пензипнирани лица вп наставнпнаушнп зваое редпвен прпфеспр кпи ги испплнуваат услпвите пд пвпј Правилник.
Членпви на рецензипна кпмисија мпже да бидат и наставници пд акредитирани
виспкппбразпвни устанпви пд странствп сп кпја Академијата има склушенп сппгпдба за
медунарпдна спрабптка.
Ппвеќе пд пплпвината шленпви на рецензипната кпмисија ја спшинуваат лица избрани
вп наставнп-наушни и наставни зваоа пд иста наставнп-наушна пбласт вп кпја се избира
кандидатпт, а другите шленпви се пд српдна наставнп-наушна пбласт.
Рецензипната кпмисија се фпрмира вп рпк не ппдплг пд 30 дена пд денпт на
заврщуваое на рпкпт за пријавуваоена кандидатите.
Директпрпт на Академијата, вп рпк не ппдплг пд 8 дена, ги известува шленпвите на
рецензипната кпмисија и пријавените кандидати за спставпт на рецензипната
кпмисија.
Член 15
За кандидатите кпи прв пат се избираат вп наставнп или спрабптнишкп зваое,
Академијата спрпведува хабилитаципна ппстапка. Хабилитаципната ппстапка ппфаќа
пдржуваое на влезна наставна сесија сп студентите вп присуствп на претставник пд
Наставнишкипт спвет.
Оценката пд хабилитаципната ппстапка се фпрмира врз пснпва на направената
евалвација пд страна на студентите, мислеоетп даденп пд претставникпт на
Наставнишкипт спвет на Академијата, сампевалвацијата на кандидатпт за наставник
или спрабптник, прилпженипт план за рабпта на наставната средба и квалитетпт на
наставните материјали кпи кандидатпт ги кпристи за време на наставната средба. Врз
пснпва на дпбиените резултати кандидатите се пценуваат сп задпвплува или не
задпвплува.
Резултатите пд хабилитаципната ппстапка се даваат на рецензипната кпмисија за
избпр вп наставнп или спрабптнишкп зваое.
Резултатите пд хабилитаципната ппстапка се елиминатпрни вп ппстапката за избпр вп
наставнп или спрабптнишкп зваое.
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Член 16
Рецензипната кпмисија за сите пријавени кандидати ппднесува реферат вп писмена
фпрма. Рефератпт на рецензипната кпмисија спдржи пценка за наушните, струшните,
педагпщките и другите пстваруваоа на кандидатите, какп и резултатите пд
хабилитаципната ппстапка за избпр, щтп се пд важнпст за утврдуваое на услпвите за
избпр вп сппдветнптп зваое, аккп и предлпг за избпр на кандидатпт вп сппдветнп
зваое.
Рецензипната кпмисија вп рефератпт ги вреднува вкупните наушни, струшни,
педагпщки и други пстваруваоа на кандидатите пд ппшетпкпт на кариерата дп денпт
на пријавата, врз пснпва на сета ппднесена дпкументација пд важнпст за избпрпт и
врз пснпва на резултатите пд хабилитаципната ппстапка за избпр.
Рефератпт на рецензипната кпмисија спдржи: бипграфски ппдатпци за кандидатпт,
пценка на наушните, струшните, педагпщките пстваруваоа, пценка пд хабилитаципната
ппстапка, какп и и други пстваруваоа на кандидатпт кпи се пд важнпст за утврдуваое
на услпвите за избпр вп зваое, ппдатпци за пбјавените струшни и наушни трудпви и
пценка на тие трудпви, какп и предлпг за избпр на кандидатпт вп ппределенп зваое.
Рефератпт, пднпснп извещтајпт, се пбјавува на македпнски јазик.
Член 17
Рецензипната кпмисија ги вреднува пстваруваоата на кандидатите вп рпк пд 3 (три)
месеци и дпставува реферат дп Наставнишкипт спвет на Академијата.
Рецензипната кпмисија предлпгпт за избпр гп дпнесува сп мнпзинствп гласпви пд
вкупнипт брпј на шленпви.
Дпкплку рецензипната кпмисија не ппднесе реферат вп рпкпт утврден вп претхпднипт
став пд пвпј шлен, Директпрпт ппднесува предлпг за фпрмираое на нпва рецензипна
кпмисија.
Член 18
Рефератпт на рецензипната кпмисија Академијата гп пбјавува на интернет страницата
на Академијата вп делпт Билтен, најмалку 15 дена пред денпт на избпрпт.
Член 19
Вп рпк пд 15 дена пд денпт на пбјавуваое на рефератпт на рецензипната кпмисија на
интернет страницата на Академијата, кандидатите кпи ушествуваат вп ппстапката за
избпр мпже да ппднесат пригпвпр на пбјавените реферати за избпр вп наставнп и
спрабптнишкп зваое.
Пригпвпрпт се дпставува дп рецензипната кпмисија преку Директпрпт на Академијата.
Рецензипната кпмисија дава пдгпвпр на пригпвпрпт вп рпк пд 7 дена пд денпт на
негпвптп примаое.
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Пригпвпрпт и пдгпвпрпт на пригпвпрпт се пбјавуваат на интернет страницата на
Академијата вп делпт Билтен и се дпставуваат дп Наставнишкипт спвет на Академијата
7 дена пред пдлушуваоетп пп рефератпт за избпр вп сппдветнптп зваое.
Дпкплку рецензипната кпмисија утврди дека пригпвпрпт е тенденципзен или сп негп
се ппвредува дпстпинствптп на ушесниците вп ппстапката или на рецензентите, за
пбјавуваоетп на пригпвпрпт пдлушува Директпрпт на Академијата.
В) Ппстапка за избпр – пдлучуваое за избпр
Член 20
Наставнишкипт спвет пдлушува за избпрпт самп пп предлпгпт на рецензипната
кпмисија.
Наставнишкипт спвет избпрпт на кандидатите вп наставнп или спрабптнишкп зваое гп
врщи дпкплку се присутни две третини пд шленпвите на Спветпт.
Кандидатпт се избира вп наставнп или спрабптнишкп зваое, дпкплку дпбие
мнпзинствп гласпви пд вкупнипт брпј на шленпви на Наставнишкипт спвет на
Академијата.
При избпрпт вп зваое не ушествуваат демпнстратприте, ппмладите асистенти,
асистентите и студентите кпи се шленпви на Наставнишкипт спвет на Академијата.
Дпкплку Наставнишкипт спвет на Академијата не избере предлпжен кандидат,
кпнкурспт се ппвтпрува.
Избпрпт вп зваое е пснпва за заснпваое на рабптен пднпс на ппределенп, пднпснп
неппределенп време.
Дпкплку при избпрпт вп ппвиспкп зваое, кандидатпт не гп дпбие пптребнптп
мнпзинствп, ппвтпрнп се гласа за избпр вп претхпднптп зваое.
На лицата кпи не се избрани вп ппвиспкп зваое, пднпснп преизбрани вп истптп зваое,
им престанува рабптнипт пднпс пп пдлуката дпнесена пд страна на Наставнишкипт
спвет на Академијата.
IV. ЛИЦА КПИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ
Член 21
Лицетп пд шлен 19 став 1 има правп на пригпвпр дп Наставнишкипт спвет на
Академијата вп рпк пд 8 дена пд денпт на известуваоетп за пдлуката на Наставнишкипт
спвет.
Наставнишкипт спвет вп рпк пд 30 дена пп дпставуваоетп на пригпвпрпт, фпрмира
трпшлена кпмисија шии шленпви се пд сппдветната пбласт вп кпја лицетп претхпднп
билп избранп.
Оваа кпмисија има за задаша да даде пдгпвпр пп навпдите вп пригпвпрпт. Член на пваа
кпмисија не мпже да биде шлен на рецензипната кпмисија пп шиј реферат пдлушувал
Наставнишкипт спвет на Кпмисијата.
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Кпмисијата вп рпк пд 15 дена пд денпт на примаое на пригпвпрпт, дпставува извещтај
дп наставнишкипт спвет пп навпдите вп пригпвпрпт.
Наставнишкипт спвет вп рпк пд 60 дена пп ппднесуваоетп на извещтајпт на кпмисијата,
пдлушува вп спгласнпст сп пвпј Правилник.
Одлуката на Наставнишкипт спвет е кпнешна.

V. РПКПВИ ЗА КПИ СЕ ВРШАТ ИЗБПРИТЕ
Член 22
Прпфеспр на виспка струшна щкпла се избира за време пд 5 (пет) гпдини.
Прпфеспр на виспка струшна щкпла пп втприпт избпр заснпва рабптен пднпс на
неппределенп време и гп задржува зваоетп прпфеспр на виспка струшна щкпла
дпживптнп.
Член 23
Предаваш и вищ предаваш, лектпр и вищ лектпр и спрабптник се избираат за време пд
4 (шетири) гпдини.
Член 24
Асистент се избира за време пд 3 (три) гпдини сп правп на ущте еден избпр.
Асистент кпј се здпбил сп наушен степен дпктпр на науки мпже да биде избран вп тпа
зваое непгранишенп.
Член 25
Ппмлад асистент се избира за време пд 3 (три) гпдини.
Член 26
Сп изврщенипт избпр вп наставнп, пднпснп спрабптнишкп зваое, избранптп лице
заснпвува рабптен пднпс за времетп на кпе е избранп.
Сп спгласнпст на избранптп лице, лицетп избранп вп наставнп, пднпснп спрабптнишкп
зваое мпже да заснпва рабптен пднпс и на време ппкраткп пд времетп за кпе е
избран.
Лице избранп вп наставнп или спрабптнишкп зваое на кпе му мирува рабптнипт пднпс
ппради врщеое на функција на избранп или именуванп лице, не мпже да изведува
настава и да спрпведува испити, не мпже да биде ментпр или шлен на кпмисија за
пценка или пдбрана на специјалистишки труд и не мпже да прима надпместпк пд
Академијата за врщеое на наставна, наушнп-истражувашка или применувашка дејнпст.
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VI.ЗАСНПВАОЕ НА РАБПТЕН ПДНПС
Член 27
Лицата избрани вп наставнп, пднпснп спрабптнишкп зваое заснпваат рабптен пднпс и
пстваруваат права и пбврски пд рабптен пднпс вп спгласнпст сп Закпнпт за виспкптп
пбразпвание.
Член 28
Лицата избрани вп наставнп, пднпснп спрабптнишкп зваое се дплжни да ги изврщуваат
педагпщките пбврски.
Ппд педагпщки пбврски на наставнипт кадар се ппдразбира реализација на настава,
пдржуваое на кпнсултации сп студенти, пдржуваое на испити, врщеое на ментпрствп
на студенти и сл.
Ппд педагпщки пбврски на спрабптнишкипт кадар се ппдразбира пдржуваое на вежби
сп студенти, пдржуваое на кпнсултации сп студенти и сл.
Педагпщките пбврски на наставнипт и спрабптнишкипт кадар се ппсебнп уредени вп
Правилникпт за внатрещна прганизација и систематизација на рабптните места на
Академијата.
Изврщуваоетп на педагпщките пбврски се реализираат сп задплжителнп присуствп на
наставнипт и спрабптнишкипт кадар. За пдржуваое и присуствптп на настава на
наставнипт, пднпснп пдржуваоетп и присуствптп на вежби на спрабптниците,
Академијата впди електрпнска и писмена евиденција.
VII. ИЗБПР ВП ЗВАОЕ ПП ИСТЕКПТ НА ВРЕМЕТП ЗА КПЕ Е ИЗВРШЕН ИЗБПРПТ
Член 29
Најдпцна 6 (щест) месеци пред истекпт на времетп за кпе е изврщен избпрпт вп
наставнп, пднпснп спрабптнишкп зваое, Директпрпт на Академијата распищува
кпнкурс за избпр вп сите наставни или спрабптнишки зваоа.
Времетп за распищуваое на кпнкурспт пд ставпт 1 на пвпј шлен се прпдплжува за
времетп кпе е ппминатп на ппрпдилнп птсуствп, бпледуваое ппдплгп пд 6 (щест)
месеци, какп и мируваое на рабптнипт пднпс вп слушаи ппределени сп Закпн.
VIII. ПРЕДВРЕМЕН ИЗБПР ВП ППВИСПКП ЗВАОЕ
Член 30
Избпр вп ппвиспкп наставнп и спрабптнишкп зваое мпже да се врщи пред истекпт на
перипдпт за кпј е изврщен избпрпт вп ппстпјнптп зваое, дпкплку наставникпт, пднпснп
спрабптникпт ги испплнува критериумите за избпр вп ппвиспкп зваое и сп свпјата
наушна и наставна рабпта пспбенп придпнел за развпјпт, пднпснп за примената на
наушната дејнпст за кпја е избран и има пбјавенп наушни и струшни трудпви пд кпи
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најмалку два наушни труда сп импакт фактпр вп најпрестижни медунарпдни списанија,
пп истекпт на најмалку пплпвина пд времетп за кпе е изврщен избпрпт.
Пп исклушпк, лице мпже да биде избранп вп ппвиспкп наставнп, пднпснп
спрабптнишкп зваое и ппранп, пред истекпт на најмалку пд пплпвина пд времетп за
кпе е изврщен избпрпт вп ппстпјнптп зваое, дпкплку ппкрај услпвите пд ставпт 1 на
пвпј шлен има пбјавенп најмалку шетири наушни или струшни труда вп најпрестижни
медунарпдни списанија сп импакт фактпр или тие се цитирани вп истите.
Предвремен избпр вп ппвиспкп зваое пп истекпт на пплпвина пд времетп за кпе е
изврщен избпрпт вп ппстпјнптп зваое мпже да се спрпведе за лицата кпи дпктприрале
или магистрирале на еден пд првите 200 виспкпрангирани универзитети спгласнп
Шангајската листа.
Предвремен избпр вп ппвиспкп зваое пред истекпт на најмалку пплпвина пд времетп
за кпе е изврщен избпрпт вп ппстпјнптп зваое, мпже да се спрпведе за лицата кпи
стекнале ппстдпктпрски наушнпистражувашки статус на еден пд првите 50 виспкп
рангирани универзитети спгласнп сп ппследнптп утврденп рангираое на Шангајската
листа , дпкплку на пвие универзитети ракпвпделе наушен прпект.
Рещение за испплнуваое на услпвите и стекнуваое на зваоетп пд ставпвите 2 и 3 на
пвпј шлен дпнесува Директпрпт на Академијата.
Иницијатива за избпр вп ппвиспкп зваое пред истекпт на рпкпт, треба да дадат
најмалку два института, пднпснп катедри пд српдни наушни пбласти.
Академијата распищува кпнкурс и ја спрпведува ппстапката за предвремен избпр вп
ппвиспкп зваое вп спгласнпст сп пвпј Правилник.
IX. ПРЕДВРЕМЕН ПРЕСТАНПК НА ИЗБПРПТ
Член 31
Лицетп избранп вп наставнп и спрабптнишкп зваое е дплжнп ппстпјанп наушнп и
струшнп да се успврщува и дпкажува, успещнп да ја пстварува виспкппбразпвната
дејнпст, да придпнесува за спздаваое на наставен и спрабптнишки ппдмладпк, да се
грижи за успещнп спрпведуваое на студиските прпграми и да придпнесува за развпјпт,
пднпснп примената на наушната дејнпст за кпја е избран.
На лицетп избранп вп наставнп и спрабптнишкп зваое мпже да му престане рабптнипт
пднпс пред истекпт на времетп за кпе е избранп дпкплку се утврди дека ппдплгп
време не ги испплнува пбврските пд ставпт 1 на пвпј шлен, дпкплку ги пппрешува
закпнските и статутарните активнпсти на Академијата или ги пппрешува другите
шленпви вп пстваруваоетп на нивните права и изврщуваоетп на дплжнпстите на
Академијата, дпкплку престанале да ппстпјат пснпвните услпви врз пснпва на кпи е
изврщен избпрпт и дпкплку стприл други дисциплински престапи.
Прптив лицетп избранп вп наставнп и спрабптнишкп зваое се ппкренува дисциплинска
ппстапка, дпкплку не ги изврщува свпите педагпщки пбврски, пспбенп акп се утврди
дека непправданп не ја реализира наставата, пднпснп вежбите за студентите.
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На лицетп пд ставпт 3 на пвпј шлен му се изрекува паришна казна вп висина пд 10% дп
30% пд еднпмесешнипт изнпс пд нетп-платата щтп му е исплатена вп месецпт пред
изврщуваоетп на дисциплинскипт престап, вп траеое пд 3 дп 6 месеци.
Дпкплку на лицетп пд ставпт 3 на пвпј шлен му се изрешени 2 дисциплински мерки вп
текпт на една академска гпдина или три дисциплински мерки вп текпт на ппследните
две академски гпдини, на истптп лице му престанува рабптнипт пднпс.
Рещение за престанпк на рабптнипт пднпс дпнесува Генералнипт меначер на
Академијата.
Одлуката за престанпк на избпрпт и рабптнипт пднпс пред истекпт на времетп за кпе е
избранп лицетп вп наставнп или спрабптнишкп зваое дпнесува Наставнишкипт спвет.
Лицетп пд ставпт 3 на пвпј шлен има правп на пригпвпр дп Наставнишкипт спвет на
Академијата.
Дпкплку пригпвпрпт биде пдбиен, лицетп има правп на жалба дп Управата на
Академијата, кпја фпрмира тришлена кпмисија спставена пд прпфеспри пд иста или
српдна наушна пбласт пд кпја е ппднесителпт на жалбата, пд кпи најмалку два шлена се
пд друга виспкппбразпвна устанпва. Кпмисијата ппднесува реферат вп кпј дава пценка
за избпрпт.
Одлуката на Управата на Академијата е кпнешна.
X. ПРАВП НА ВРШЕОЕ НА ДЕЈНПСТ НА ДРУГА ВИСПКППБРАЗПВНА УСТАНПВА
Член 32
Лице избранп вп наставнп зваое мпже да врщи виспкппбразпвна дејнпст на друга
виспкппбразпвна устанпва вп зваоетп вп кпе е избранп на иста или српдна наставна
пбласт, пп претхпднп дпбиена спгласнпст пд страна на Академијата.
XI. ППСТАПНПСТ ПРИ ИЗБПРПТ ВП ЗВАОЕ
Член 33
Заради врщеое на виспкппбразпвната дејнпст ппд услпвите утврдени вп Закпнпт за
виспкптп пбразпвание, лицата кпи се стекнале сп наушни и спрабптнишки зваоа
спгласнп пдредбите пд Закпнпт за наушнп-истражувашка дејнпст пдгпвараат на
следниве наставнишки и спрабптнишки зваоа спгласнп Закпнпт за виспкптп
пбразпвание: наушен спветник на редпвен прпфеспр, вищ наушен спрабптник на
впнреден прпфеспр, наушен спрабптник на дпцент и спрабптник вп наушнпистражувашка дејнпст на спрабптник вп виспкппбразпвна устанпва.
Еквливалентните зваоа пд ставпт 1 на пвпј шлен мпже да се кпристат какп наставнпнаушни и спрабптнишки зваоа, дпкплку наушната устанпва дпбила акредитација за
врщеое на студии пд втпр и трет циклус ппд услпвите утврдени вп Закпнпт за виспкптп
пбразпвание.

15

ХII. НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДПВИ
Член 34
Какп пбјавени наушни и струшни трудпви сп кпи се пптврдува владееоетп на
прпблематиката вп пбласта вп кпја се избира лицетп, се сметаат трудпвие пбјавени вп
наушни и вп струшни списанија и вп други публикации кпи се пд знашеое за развпјпт на
науката и струката и кпи гп пптврдуваат владееоетп на прпблематиката на кпја се
избира.
Какп наушни и струшни списанија и други публикации се сметаат пние вп кпи
пбјавените трудпви ппдлежат на рецензија и се класифицираат какп извпрни наушни и
струшни списанија и збпрници щтп ги издаваат пдделни инситуции или здруженија.
XIII. АФИРМИРАНИ НАУЧНИЦИ, СТРУЧОАЦИ ПД ПРАКТИКАТА
Член 35
Заради презентираое на наушните дпстигнуваоа, афирмираните наушници, пднпснп
истакнатите струшоаци пд практиката, без пглед на испплнителнпста на услпвите за
избпр вп зваое утврдени сп Закпнпт за виспкптп пбразпвание и пвпј Правилник, пп
ппкана мпже да ушествуваат вп изведуваоетп на настава за пдделни делпви пд
наставните предмети.
Член 36
За реализацијата на клинишката настава, Академијата, на предлпг на предметните
наставници, избира истакнати струшоаци пд практиката, пднпснп клинишари.
Кандидатите за истакнати струшоаци пд практиката, пднпснп клинишари, треба да ги
испплнуваат следниве критериуми:
1) Рабптнп искуствп вп сппдветната пбласт пд најмалку 10 гпдини;
2) Ушествп или ракпвпдеое на кпмпаниски или грански прпекти пд сппдветната
пбласт;
3) Медунарпднп признати кпнтакти пптврдени пд релевантни институции и
ппединци;
4) Струшни анализи и трудпви презентирани на струшни средби (рабптилници,
кпнференции) или пбјавени какп ппсебни публикации вп дпмащни или вп
медунарпдни списанија;
5) Минимум виспкп пбразпвание;
Член 37
Нпминација за избпр на истакнат струшоак пд практиката ппднесува предметнипт
наставник дп Кпмисијата за избпр на истакнати струшоаци пд практиката.
Кпмисијата врз пснпва на испплнителнпста на услпвите вп став 2 на претхпднипт шлен,
предлпгпт гп дпставува дп Наставнишкипт спвет кпј ја нпси кпнешната пдлука.
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XIV. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 38
Правилникпт стапува на сила пд денпт на негпвптп дпнесуваое.

За пснпвачите

Пред. м-р Гпразд Смилевски
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