
Стандард 9. Наставно особље 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 

уметничким и стручним  квалификацијама.  

Број наставника и сарадника одговара потребама студијског програма, броју предмета и часова на 

студијском програму. Наставно особље бирано је тако да представља спој наставно-научних 

радника, који су своје квалификације стицали не само кроз академско образовање, већ и радом у 

научним институтима, пројектним организацијама, државној управи и високошколским 

установама.  

Научне и стручне квалификације наставници и сарадници морају испунити сходно Закону, 

Статуту и Правилнику о избору наставника и сарадника. Подаци о наставницима и сарадницима 

садржани су у публикованом материјалу књига наставника (Табела9.1а).Подаци о 

наставницима су доступни јавности, биографије и референце наставника су објављене на 

интернет страници Академије. Наставници имају најмање пет репрезентативних референци из 

образовно-научне области у којој изводе наставу на студијском програму, што укључује 

монографије, научне и стручне публикације, учешће на домаћим и међународним научним 

пројектима,уџбенике и др. 

У реализацији студијског програма учествује 12 наставника, од тог броја 10 наставника у пуном 

радном односу и 2 наставника је ангажовано по уговору о допунском раду, и 1 асистент (Извештај 

о структури програма – у прилогу). Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају 

образовно научном пољу и нивоу њихових задужења. 

Табеле и Прилози за стандард 9: 

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 

података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 

траже). 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.1.а.Kњига наставника 

Табела 9.2.Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.4. Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим 

програмима/друга ВУ. 

Табела 9.5.Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском 

програму/свим програмима/друга ВУ. 

Табела 9.8.Збирни преглед броја свих наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.1.Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) 

са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 9.2. Уговорио раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временомна студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.4. Уговориоангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - 

допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.5. Уговорио раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са пуним радним временомна студијском програму/свим програмима/друга ВУ. 

Прилог 9.6.Правилник о избору наставног особља на Установи. 

 

Напомена:Стандарди 6 Установа 

Треба доставити у посебном фолдеру Табеле и Прилоге за Високошколску установу и то: 

Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.7иПрилог 6.3 – 6.7). 
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