На основу члана 75. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018) и члана 10. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника и сарадника Високе школе примењених струковних студија у Врању
Катедра студијског програма
даје следећу:

ОЦЕНУ
О АНГАЖОВАЊУ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ
И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Даје се

оцена
(позитивна / негативна)

(име и презиме)

кандидату за избор у звање
(навести звање)

за ужу научну област
(назив уже научне области)

за ангажовање у развоју наставе и других делатности Високе школе примењених струковних
студија у Врању (у даљем тексту: Школа).

Образложење
Кандидат

је током свог рада у Школи
(име и презиме)

био ангажован на извођењу наставе на студијама

нивоа из предмета:
(ниво студија)

1.
2.
3.
4.
5.

,
,
,
,
...

Активно је учествовао у процесу акредитације студијских програма Школе1:
1.
2.

,
...

У свом стручном раду активно је учествовао у реализацији следећих пројеката2:
1.
2.

,
...

Учестовао је у раду органа Школе:
1. Савет;
2. Наставно–стручно веће;
3. Колегијум;
4. Катедра студијског програма.

1
2

Oвај део текста није обавезан и уноси се за кандидата који је учествовао у процесу акредитације.
Oвај део текста није обавезан и уноси се за кандидата који је учествовао у реализацији пројеката.

Обављао је функцију:
1. Директор/помоћник директора за наставу/помоћник директора за самоевалуацију;
2. Шеф студијског програма.
Учестовао је у раду комисија Школе3:
1.
2.
3.

,
,
...

Кандидат је имао следеће елементе доприноса академској и широј заједници4:
1. Подржавање ваннаставних активности студената;
2. Учешће у наставним активностима које не носе ЕСПБ бодове;
3. Учешће у раду органа Школе;
4. Руковођење активностима у Школи и шире;
5. Допринос активностима које побољшавају углед и статус Школе;
6. Успешно извршавање специјалних задужења везаних за наставу;
7. Менторство и професионалне активности као допринос локалној или широј
заједници;
8. Вођење професионалних (струковних) организација;
9. Рецензирање радова и оцењивање радова и пројеката (по захтевима других
институција);
10. Организација и вођење локалних, регионалних, националних и међународних
стручних и научних конференција и скупова;
11. Учешће на локалним, регионалним, националним или међународним
конференцијама и скуповима;
12. Репутација исказана позивима за оцену наступа на јавним професионалним
скуповима;
13. Пружање консултантских услуга заједници;
14. Вођење или учествовање у ваннаставним активностима које доприносе угледу и
статусу Школе;
15. Учешће у значајним телима заједнице и професионалних организација; и
16. Креативне активности које показују професионална достигнућа наставника и
доприносе унапређењу Школе.
На основу наведеног, даје се

оцена, кандидату
(позитивна / негативна)

за избор у звање
(име и презиме)

(навести звање)

за ангажовање у развоју наставе и других делатности Школе.
Шеф студијског програма
(име и презиме)
(потпис)

3
4

Навести називе комисија у којима је кандидат члан.
Заокружити активности у којима је кандидат учествовао (уколико их је било).

