`
На основу члана 67. став 3. Закона o високом образовању («Службени гласник
Републике Србије», бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење и 68/2015) и члана 54. став 1.
тачка 20. Статута Универзитета Унион, Савет Универзитета Унион (у даљем тексту:
Универзитет) је на седници одржаној 23.03.2016. године донео

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА
ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређују услови и поступак за доделу звања професора
емеритуса и права која из тог звања проистичу.
Услови за доделу звања професор емеритус
Члан 2.
Звање професора емеритуса може се доделити редовном професору у пензији у складу са
законом, који испуњава следеће услове:
1. да се посебно истакао научним, односно уметничким, стручним и
педагошким радом;
2. да је стекао међународну репутацију;
3. да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставно-научног,
односно наставно-уметничког подмлатка;
4. да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета
у његовом саставу;
5. да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета
у његовом саставу у земљи и иностранству.
Права професора емеритуса
Члан 3.
(1) Професор емеритус је трајно звање.
(2) Професор емеритус може:
1. да учествује у извођењу свих облика наставе на академским студијама трећег
степена у ужој области за коју је изабран;
2. да буде ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторских
дисертација на академским студијама трећег степена;
3. да буде члан комисија за избор у звање наставника и сарадника Универзитета
и члан других стручних органа и тела факултета и Универзитета;
4. да доживотно учествује у наставним и научним активностима на факултету;
5. да има саветодавну улогу на Универзитету и факултету.
(3) Професор емеритус може остваривати права из става 1. и 2. овог члана на
факултету са којег је пензионисан и другим студијским програмима и научним
пројектима на Универзитету или другом факултету у саставу Универзитета.

(4) Професор емеритус се може ангажовати на другој високошколској установи која
није у саставу Универзитета уз претходно одобрење Сената Универзитета, на лични
захтев и уз претходно мишљење декана факултета на чији предлог је додељено
звање професора емеритуса.
(5) Права и обавезе професора емеритуса се ближе уређују уговором о ангажовању за
извођење наставе.

Предлог за доделу звања професор емеритус
Члан 4.
(1) Образложени предлог за доделу звања професор емеритус подноси Наставнонаучно веће факултета у саставу Универзитета, на коме је професор био најмање
пет година у радном односу са пуним радним временом.
(2) Предлог из става 1. овог члана подноси се Сенату Универзитета, уз сагласност
предложеног кандидата.
Стручна комисија
Члан 5.
(1) Након добијања предлога из члана 4. овог правилника, Сенат Универзитета на
наредној седници образује стручну комисију од пет редовних универзитетских
професора у зависности од образовно-научних односно образовно-уметничких
поља из којих је предложени кандидат са задатком да припреми предлог одлуке за
доделу звања професор емеритус.
(2) Предлог из става 1. овог члана, стручна комисија утврђује и доставља Сенату
Универзитета најкасније у року од 60 дана од дана њеног именовања.
(3) Ако процени да предлогу из члана 4. овог правилника недостају одређени
елементи или прилози потребни за припремање предлога одлуке, затражиће од
факултета који је поднео предлог одговарајућу допуну.
(4) При формулисању предлога стручна комисија посебно води рачуна о:
1. заступљености појединих научних области и образовно-научних, односно
образовно-уметничких поља у укупној структури професора емеритуса
изабраних на Универзитету; и
2. да укупни број професора емеритуса на Универзитету не може бити већи
од 3 одсто укупног броја наставника Универзитета.

Одлучивање о додели звања професор емеритус
Члан 6.
На основу достављеног предлога одлуке из члана 5. овог правилника, одлуку о додели
звања професор емеритус доноси Сенат Универзитета.
Одлука из става 1. овог члана се објављује на веб-сајту Универзитета, доставља
факултетима и другим јединицама у саставу Универзитета и објављује у средствима јавног
информисања.
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Повеља „Професор емеритус“
Члан 7.
(1) Професору коме је додељено звање професор емеритус ректор уручује Повељу
„Професор емеритус“, по правилу, поводом обележавања Дана Универзитета.
(2) Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат Универзитета.
Вођење евиденције
Члан 8.
(1) Универзитет води евиденцију о додели звања професора емеритуса на обрасцу који
утврђује ректор Универзитета.
(2) Евиденција из става 1. овог члана се чува трајно.
Ступање на снагу
Члан 9.
(1) Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
(2) Правилник се објављује на сајту Универзитета у рoку од 8 дана од дана ступања на
снагу.
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