На основу члана 47 тачке 57 Статута Економског факултета у Суботици број 01-1812 од 31. маја
2018. године, а сходно члану 10 Правилника о ближим минималним условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду број 04-179/, Наставно научно веће Економског
факултета у Суботици је на седници одржаној 27.jуна 2019. године донело

ПРАВИЛНИК O ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Члан 1
Овим Правилником се ближе уређују услови, састав Комисије за приступно предавање
(у даљем тексту: Комисије), поступак и критеријуми за оцену способности за наставни
рад кандидата који се први пут бирају у звање доцента на Економском факултету у
Суботици (у даљем тексту: Факултет), Универзитет у Новом Саду.

Члан 2
Кандидат који не поседује педагошко искуство на некој високошколској установи, а који
се бира први пут у звање доцента у оквиру ближих критеријума процене способности за
наставни рад утврђених Законом о високом образовању и Правилником о ближим
минималним условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, мора
да стекне позитивну оцену за приступно предавање.

Члан 3
Комисија за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс, након што прими
конкурсну документацију, утврђује неопходност организовања приступног предавања
за кандидате који немају одговарајуће педагошко искуство у смислу овог правилника и
о томе обавештава декана.
Члан 4
Декан Факултета образује Комисију за приступно предавање, коју чине најмање два
члана из научне области којој припада тема приступног предавања, од којих један
председава Комисијом, продекан за основне и мастер студије и један студент.

Члан 5
У договору са Комисијом за приступно предавање, декан Факултета организује
приступно предавање кандидата. Служба за опште и техничке послове, научни рад и
међународну сарадњу послове обавештава чланове Комисије и пријављене кандидате
на конкурс о датуму и месту одржавања приступног предавања, као и о теми приступног
предавања, најкасније 15 дана пре одржавања приступног предавања.

Члан 6
Тему приступног предавања утврђује Комисија на основу садржаја научне области у
оквиру које је покренут поступак за избор у звање наставника. Уколико се на конкурс
пријави више кандидата без одговарајућег педагошког искуства, сваки кандидат добија
исту тему. Тема приступног предавања не сме да буде из области докторске
дисертације кандидата.

Члан 7
Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућим просторијама Факултета.
Одржавање приступног предавања се оглашава на огласним таблама и сајту Факултета
најмање петнаест дана пре одржавања предавања са јасно назначеним датумом,
временом, местом одржавања приступног предавања, темом приступног предавања и
списком кандидата.

Члан 8
Време предвиђено за одржавања приступног предавања је максимално један школски
час, односно 45 минута. Уколико има више пријављених кандидата, сва приступна
предавања се одржавају истог дана, а редослед излагања приступног предавања
утврђује се на основу азбучног реда презимена пријављених кандидата. Предавању
једног кандидата други кандидати не присуствују.

Члан 9
Комисија оцењује следеће елементе приступног предавања:
- припрему и квалитет садржаја предавања, а у оквиру ње: адекватност садржаја
предавања и употребљене стручне литературе, јасну артикулацију логичке
структурепредавања (увод, средишњи и завршни део) и
- дидактичко-методичке аспекте извођења предавања, а у оквиру њих: јасноћу,
разговетност и језгровитост саопштавања информација, разноврсност примене метода,
техника, облика и средстава наставног рада, реализацију свих етапа часа,
прилагођеност динамике излагања претходном знању студената, циљевима часа и
специфичностима садржаја предмета, примену средстава подстицања активног
усвајања знања (усмеравањем на критичко размишљање и примену наученог путем
излагања занимљивих садржаја), те подстицај студената на самостално коришћење
додатних извора информација (научних и стручних књига и чланака, интернет написа и
др.).

Члан 10
Након одржаног приступног предавања сваки члан Комисије оцењује га нумеричком
оценом од 1 до 5. На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се
просечна оцена. Кандидат чије су предавање два члана комисије оценила негативно
(оценом 1)у целини се сматра незадовољавајућим.
Председник Комисије сачињава Записник о приступном предавању кандидата, у којем
наводи појединачне оцене свих чланова комисије, просечну оцену за сваког кандидата,
као и описну оцену за сваког кандидата (задовољава, односно незадовољава).
Записник потписују сви чланови комисије.

Члан 11
Оцена добијена на приступном предавању саставни је део реферата Комисије за
писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс.

Члан 12
Правилник ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана усвајања и објављивања
на огласним таблама и сајту Факултета.
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