На основу члана 64. Статута Универзитета Унион од 24. 6. 2015., Препоруке Националног савета за
високо образовање Републике Србије о ближим условима за избор у звање наставника од 26.
новембра 2015. године, и члана 27. Правилника о избору у звања Универзитета Унион од 15. 3.
2016., Сенат Универзитета Унион на седници одржаној дана 17.07.2017. године донео је

О Д Л У К У О НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА
ПРИЛИКОМ ИЗБОРА КАНДИДАТА У НАСТАВНО ЗВАЊЕ

Члан 1.
Овом Одлуком се ближе уређују услови, састав Комисије, поступак и критеријуми за оцену
способности за наставни рад кандидата који је се први пут бира у наставно звање, уколико до тада
није био ангажован у настави у неком од наставничких звања.
Члан 2.
Комисија за писање извештаја за избор кандидата у наставно звање доцента, коју именује
Сенат Универзитета Унион на предлог Наставно-научног већа високошколске установе у којој се
кандидат бира у звање, истовремено је и Комисија за оцену приступног предавања (даље
Комисија).
Радом Комисије руководи председник Комисије за писање извештаја.
Члан 3.
По пријему конкурсне документације Комисија за писање извештаја утврђује неопходност
организовања приступног предавања за кандидате који се немају одговарајуће педагошко
искуство у наставном звању и о томе обавештава декана високошколске установе или директора
друге организационе јединице Универзитета на којој се кандидат бира у наставно звање.
Члан 4.
У договору са Комисијом за писање извештаја, приступно предавање кандидата организује
стручна служба организационе јединице Универзитета на којој се кандидат бира у наставно звање.
Стручна служба високошколске установе на којој се кандидат бира у наставно звање
обавештава стручну службу Универзитета, чланове Комисије за писање извештаја и пријављене
кандидате на конкурс о датуму, месту одржавања приступног предавања као и о теми приступног
предавања најкасније осам дана пре одржавања приступног предавања.
Обавештење о одржавању приступног предавања истиче се на сајту високошколске
установе и на сајту Универзитета најмање осам дана пре одржавања предавања, са јасно

назначеним датумом, временом, местом одржавања приступног предавања, темом и списком
кандидата.
Члан. 5.
Тему приступног предавања утврђује Комисија на основу тематских јединица из наставног
програма предмета за који се кандидат бира.
Ако се на конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког искуства, сваки
кандидат добија исту тему приступног предавања.
Члан 6.
Приступно предавање је јавно, траје један школски час (45 минута) и одржава се у
одговарајућој просторији високошколске установе или друге организационе јединице
Универзитета.
Приступном предавању обавезно присуствују чланови Комисије и декан, односно
директор организационе јединице Универзитета на којој се кандидат бира.
У случају да има више кандидата, приступна предавања се одржавају истог дана, а
редослед излагања се утврђује по азбучном реду кандидата.
Кандидати који треба да приступе предавању после других кандидата, не могу
присуствовати њиховим предавањима.

Члан 7.
За припрему приступног предавања кандидат користи стручну литературу, уз консултацију
са члановима Комисије.
У току приступног предавања кандидат може да користи потребна наставна средства.
Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак.
Након завршеног предавања, чланови Комисије и слушаоци могу постављати питања
кандидату.
Члан 8.
Комисија приликом приступног предавања оцењује:
- припрему предавања;
- структуру и квалитет садржаја предавања;

- дидактичко-методички аспект извођења предавања.
Члан 8.
Након завршеног приступног предавања, сваки члан Комисије оцењује предавање оценом
од 5 до 10.
На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна оцена.
Приступно предавање кандидата који добије оцену 5 од два члана Комисије, оцењује се
негативном коначном оценом 5 (незадовољава).
Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању за сваког кандидата у
коме се наводе појединачне оцене чланова Комисије, као и просечна оцена.
Записник потписују сви чланови Комисије.
Оцена добијена на приступном предавању саставни је део извештаја Комисије за избор у
звање.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана усвајања и објављивања на сајту
Универзитета.
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