ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ВРАЊЕ

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА
ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА

Врање
Јун, 2018. године

На основу члана 77. став 4. Закона о високом образовању (”Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018) и члана 164. став 3. Статута Високе школе примењених струковних
студија у Врању, Наставно–стручно веће Високе школе примењених струковних студија у
Врању, на седници одржаној дана 07.06.2018. године, донело је:

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА
ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА
Члан 1.
Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора (у даљем тексту:
Правилник) прописује услове и начин ангажовања гостујућег професора (Visiting Professor) у
Високој школи примењених струковних студија у Врању (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
У Школи, без расписивања конкурса, може да се ангажује наставник из друге
самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије, у звању гостујућег
професора ради унапређења наставног, научног и уметничког рада.
Члан 3.
Наставник из члана 2. овог Правилника може бити изабран у звање гостујућег
професора ако има:
1) Већи број научних радова објављених у водећим међународним часописима;
2) Већи број научних радова саопштених на међународним скуповима;
3) Остварене резултате у развоју одговарајуће образовно–научне области;
4) Већу цитираност научних резултата;
5) Међународну научну репутацију и то:
 Да је био гост–уредник у угледним међународним научним часописима;
 Да је председавао међународним научним конференцијама;
 Да има чланство у уређивачким одборима међународних научних часописа; и
 Да је аутор међународне научне монографије.
Члан 4.
Одлуку о избору наставника из члана 2. овог Правилника у звање гостујућег професора
доноси Наставно–стручно веће Школе, на предлог директора или Колегијума Школе.
Уз предлог из става 1. овог члана доставља се доказ којим се потврђује да је наставник
из друге високошколске установе ван територије Републике Србије и да испуњава услове за
избор прописане чланом 3. овог Правилника.
Члан 5.
Са гостујућим професором директор Школе закључује Уговор о ангажовању за
извођење наставе, којим се уређују међусобна права и обавезе, у складу са Законом о
високом образовању, Статутом Школе и овим Правилником.
Члан 6.
Гостујући професор има право извођења наставе у Школи, у складу са одлуком из
члана 4. овог Правилника.
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Члан 7.
Гостујући професор има право на накнаду за извођење наставе, накнаду путних
трошкова и смештаја у Врању.
Висина накнаде из става 1. уређује се Уговором о ангажовању за извођење наставе.
Члан 8.
Измене и допуне овог Правилника врши се на начин и по поступку утврђеном за
његово доношење.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
ДИРЕКТОР,
_______________________________
Др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с.
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