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На основу члана 65. став 1. тачка 22. Статута Универзитета „Унион“ у Београду, а у складу са 
чланом 77. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Сенат Универзитета „Унион“ у Београду је на седници одржаној 25.01.2022. године донео 

 
 
 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
АНАГАЖОВАЊА ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА 

 
 
 

Члан 1. 
 
 Овим правилником се ближе уређују услови и начин ангажовања гостујућег професора 
на Универзитету ”Унион” у Београду (у даљем тексту: Универзитет) и факултетима у његовом 
саставу (у даљем тексту: факултет).  
 

Члан 2. 
 

 Гостујући професор, у смислу oвoг правилника је, наставник са висoкoшкoлске устанoве 
ван теритoрије Републике Србије или, за пoтребе наставе у пoљу уметнoсти, истакнути уметник 
са пребивалиштем ван територије Републике Србије, кoга Универзитет, oднoснo факултет 
ангажује без кoнкурса за извoђење дела студијскoг програма или учешће у научно-
истраживачком пројекту. 
 Гостујућим професором, у смислу овог правилника, не сматра се лице које повремено у 
току школске године одржи предавање по позиву виспкошколске установе. 
 

Члан 3. 
 
 Ради реализације наставе и унапређења наставног, научног и уметничког рада, 
Универзитет, односно факултет, без расписивања конкурса може да ангажује наставника из 
друге самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег 
професора. 
 Наставник из члана 2. овог правилника може бити ангажован као гостујући професор ако 
има: 

1. избор у одговарајуће академско звање на матичном факултету- универзитету,  
2. већи број научних и стручних радова објављених у водећим међународним часописима, 
3. већи број научних радова саопштених на међународним скуповима, 
4. остварене резултате у развоју одговарајуће образовно-научне области,  
5. већу цитираност научних резултата, 
6. међународну научну репутацију. 

  
 Изузетно, у случају потребе извођења наставе и унапређења укупне делатности у пољу 
уметности, гостујући професор може бити и истакнути уметник са пребивалиштем ван 
територије Републике Србије под условом да има: 

1. већи број репрезентативних референци у ужој уметничкој области, 



2. остварене резултате у развоју одговарајуће уметничке области, 
3. међународне награде и признања за уметнички допринос, 
4. остварене резултате у развоју уметничког подмлатка. 

 
Члан 4. 

 
 Одлуку о избору наставника из члана 2. овог правилника у звање гостујућег професора 
доноси Сенат.  
 Гостујући професор се бира на период од пет година. 
 

Члан 5. 
  
 Сенат одлучује на основу предлога наставно-научног већа факултета и извештаја 
комисије, формиране од стране надлежног органа факултета.  
 Комисија из става 1. овог члана цени испуњеност услова из члана 3. овог правилника.  
 Предлог наставно-научног већа факултета мора да садржи ужу научну или уметничку 
област за коју се гостујући професор бира а која је дефинисана општим актом Универзитета.  
 

Члан 6. 
 
 Са гостујућим професором, декан факултета закључује уговор о ангажовању, којим се 
уређују међусобна права и обавезе, у складу са законом, општим актима Универзитета и 
факултета.  
 

Члан 7. 
 
 Гостујући професор може изводити све облике активне наставе и обављати испите који 
припадају ужој научној односно уметничкој области за коју је биран, учествовати у научно-
истраживачким пројектима Универзитета, односно факултета и у процесу усавршавања млађих 
наставника и научника, односно, уметника. 
 

Члан 8. 
 
 Факултет може донети посебан општи акт којим се ближе одређују услови и начин 
избора у звање и ангажовања гостујућег професора. 
 

Члан 9. 
 
 Универзитет води евиденцију о донетим одлукама о избору у звање гостујућег 
професора. 
 

Члан 10. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Универзитета. 
 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину 
ангажовања гостујућег професора од 19.02.2009. године. 
 
 
          

Председник Сената 
                  ректор 
              проф. др Гордана Вукелић 


