РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА
ДИЗАJН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЦМЕНТ
Броj: 01-242
Дана: 26.04.2018. године
Београд
На основу члана 62. Статута Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и
менаџмент бр. 01-168 од 07.03.2018. године, а у вези са чл. 3.ст. 4. Правилника о избору и
ангажовању наставика и сарадника бр. 01-241 од 26.04.2018. године, Наставно-стручно
веће Школе, на седници одржаној 26.04.2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ
Члан 1.
Овим Правилником се ближе одређује поступак извођења и оцењивања приступног
предавања при спровођењу конкурса за избор у звање наставника и сарадника у Високој
текстилној струковној школи за дизајн, технологију и менаџмент (у даљем тексту :
Школа).
Члан 2.
По пријаму конкурсног материјала за избор у звање наставника и сарадника,
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника
(у даљем тексту: Комисија) разматра све пријаве кандидата и разврстава их на кандидате
који задовољавају и оне који не задовољавају све услове конкурса за избор у одговарајуће
звање.
Приступно предавање је у обавези да одржи кандидат који задовољава све услове
конкурса за избор у одговарајуће звање и то:
а) сваки кандидат пријављен на расписани конкурс за избор у звање вишег
предавача који се први пут бира у звање, а нема педагошког искуства у
високошколском образовању,
б) сваки кандидат пријављен на расписани конкурс за избор у звање предавача који
се први пут бира у звање, а нема педагошког искуства у високошколском
образовању,
в) сваки кандидат пријављен на расписани конкурс за избор у звање наставника
страног језика који се први пут бира у звање, а нема педагошког искуства у
високошколском образовању,
г) сваки кандидат пријављен на расписани конкурс за избор у звање асистента који
се први пут бира у звање, а нема педагошког искуства у високошколском
образовању,
Уколико кандидат не задовољава услове конкурса, Комисија ту чињеницу
констатује у реферату и тај кандидат нема право ни обавезу да одржи приступно
предавање.
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Члан 3.
Комисија за припрему реферата о пријављеним кандидатима коју именује
Наставно-стручно веће Школе је истовремено и комисија за оцену приступног предавања.
Радом Комисије руководи председник Комисије за припрему реферата.
Члан 4.
По пријему конкурсне документације Комисија утврђује неопходност
организовања приступног предавања, одређује тему приступног предавања за све
кандидате који испуњавају услове конкурса.
Члан 5.
Тема приступног предавања се одређује из уже научне, стручне односно уметничке
области за коју је расписан конкурс.
Уколико се на конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког
искуства, сваком кандидату се одређује иста тема.
Члан 6.
На основу захтева Комисије, секретар Школе обавештава кандидате писаним
путем, препорученим писмом са повратницом или електронском поштом, о времену,
месту одржавања и теми приступног предавања, најкасније 8 дана пре одржавања
приступног предавања.
Члан 7.
Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућим просторијама Школе.
Обавештење о одржавању приступног предавања објављује се на огласној табли
Школе.
Члан 8.
Време предвиђено за одржавање приступног предавања не може бити мање од 30
минута, ни више од једног школског часа (45 минута).
Уколико има више пријављених кандидата тема приступног предавања је иста за
све кандидате, а приступна предавања се одржавају истог дана. Редослед излагања
кандидата се утврђује по азбучном реду презимена кандидата.
Приступном предавању једног кандидата не могу присуствовати остали кандидати.
Члан 9.
За припрему предавања кандидат користи стручну литературу из уже области, уз
консултацију са члановима Комисије.
У току предавања кандидат може да користи сва расположива наставна средства.
Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак.
Чланови Комисије могу по завршетку приступног предавања да кандидату
постављају питања.
Питања могу постављати и слушаоци, посредно преко председника Комисије.
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Образац 1
ИЗВЕШТАЈ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
О ОДРЖАНОМ ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ
КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
КАНДИДАТ:
ТЕМА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА:
ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕДАВАЊА:
МЕСТО ПРЕДАВАЊА:
ОЦЕЊУЈЕ СЕ:
а) припрема предавања
- Нумеричка оцена: (од 1 до 5) ___
- Описна оцена:

б) структура и квалитет садржаја предавања
- Нумеричка оцена: (од 1 до 5) ___
- Описна оцена:

в) дидактичко-методички аспрект извођења предавања
- Нумеричка оцена: (од 1 до 5) ___
- Описна оцена:

Просечна оцена добијена од свих параметара под а), б) и в):________________
Члан Комисије
_____________________________
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Образац 2
ЗАПИСНИК
О ОДРЖАНОМ ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

КАНДИДАТ:
ТЕМА ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА:
ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕДАВАЊА:
МЕСТО ПРЕДАВАЊА:

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА:
( из Извештаја)

1.____________________________________________

___________________

2.____________________________________________

___________________

3.____________________________________________

____________________

Укупна просечна оцена:_________

КОМИСИЈА:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
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