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t<pllrcplll-YN1ll 3a oueHy
Oouu flpaer:rurrou ce 6anre ypelly ycroor, nocryliax fi
y 3BaBe IOqeHTa oaxy:ncry TexHur{('lx
cfloco6HocTtl 3a HacTaBHu pal KaHAxIaTa 3A X36Op
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q.xrH 3.
reKcry, (ovucr'rja) urrculie rcrrt
ltoNrxcujy 3a oueHy Ilptrcrynlror npeAaBaBa (y 'qaraeN{
o KaHlturarnMa
oaryrreiu Ha npennor npeacequ xa xouucuje ra flxoar'e l'I3Beuraja
paqHor oarloca' a ur'tre ie uajuau'e
npljae,,rennu Ha (oH(ypc 3a u3oop y 3BaM r't 3acHuBalLe
o6racr 3a Kojy ce xasluaat 6upa' npone(aH 3a
aru".raaru roj" cy r.a6pana y::sarse:a uayqHy
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caqpxaia ralrue
npllcryntior rpeaaBal]a yreplyje npelceluuti Kouucuja ua ocuooy
oElacru:a roiy.ie norpeHyr nocryna( u36opa y 3Bar6e'
(aHrxqara'
aa 6yai N: o6'racru rorropcre ruceprauxje
TeMa npucryntlor npeaasa*a r,"
"*t;
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Члан 5.
Декан факултета на предлог председника комисије, а у договору са другим члановима
комисије из члана 3. овог Правилника, организује приступно предавање кандидата и
утврђује термин приступног предавања.
Сви кандидати пријављени на конкурс добијају исту тему приступног предавања.
Период за припрему предавања не сме бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана од дана
пријема обавештења о термину приступног предавања .
Члан 6.
Приступно предавање је јавно и одржава се у одговарајућим просторијама ФакултетаАмфитеатру или учионицама.
Одржавање приступног предавања се оглашава на огласној табли Факултета, најмање осам
дана пре одржавања предавања са јасно назначеним датумом, временом, местом
одржавања приступног предавања, темом приступног предавања и списком кандидата.
Члан 7.
Време предвиђено за одржавање приступног предавања је 45 минута – школски час.
Уколико има више пријављених кандидата приступна предавања се одржавају истог дана а
редослед излагања приступног предавања се утврђује по азбучном реду пријављеног
кандидата.
За време предавања једног кандидата остали кандидати су ван просторије у којој се одвија
предавање.
Члан 8.
Комисија приликом приступног предавања оцењује:
-припрему предавања;
-структуру и квалитет садржаја предавања;
-дидактично-методички аспект извођења предавања.
1. Припрема предавања
- садржај предавања;
- предавање има једну логичку структуру и артикулацију (увод, централни део, завршни
део);
- планирано активирање предходних звања студената;
- за припрему предавања коришћена адекватна стручна литература;
- планирана евиденција запажања активности студената на часу.
2. Структура и квалитет садржаја предавања
- предвиђени садржаји којима се уводе слушаоци у тему;
- повезаност предходне тематске јединице са новим звањима;
- повезаност градива тематске јединице са стеченим
области/дисциплина;
- активна очигледност у предавању ( илустрација, модели и др);
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3.

AuAaKTuqrro-Mer.onuqllt acnel(r tBBoDerBa npeAaBaI+,a
- (aHAEIaT rrp DpelrJ'BeH 3a npenaBal6e;
- o6er6eheHo e+HtacHo c'l)Ltdrsc h aKtLlFHu )cBdi!l6e '1Harh.r;
- HH$opvauxjececaonuraBaj) jdcpo. pd oBopHn u.(r poRr4 o:
- ripxMet6yJy ce pa3Jlx9rrTe MeToae, TexHrrKe, o6nuq[ u cpencTBa HacTaBHOf pala,
- peartx3oBaHe cy cBe eTane qaca, a arrHaMu(a paaa npxJtarcheHa npcnxoaHuNl 3HaEUMa
crlrleHam. ukr.LcB4va qdcc I cneul,l+]lgHocttva c,l4pxaj,r nner\4ctr;
- paqlroHaJlHo KOplllxheH npOCTOpr OnpeMa u BpeMe, IpucTynHa
aBoci\{epHa KoMyHUKaUrlja;
- npxMeBelra cpelcTBa [oacTrrqarta aKTIIBHoT ycBaiar]a 3llarra (cruuy:uue ce KDtTurrHo

pa3MllxJEar6ecTyneHaTa,ca/xpxajr3aEr]MrEHB

-

r.l)CMepeHHHanp']N,e

)ail.retror).'

cTyneHTu ce t,oacTriqy !a caMocTalHo KOpUCTe lOnaTHe
riH(bopltaquja! Kao
'r3Rope
cTpyrrHe l(l6ufe, qnaHrln u3 qacaonuca! IHTepHeT l,l Ap.
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Llaan 9.

Haron saepuretor rperaBarla cBa(t qJrali Kouucuje oqeeyje npricrynHo lperaBarte
HyMepu.r(oM orIeHoM o! 5 no I0.
Ha ocxooy nojegunavuax orleHa cBrx rnaHoBa KoMxctje x3partyHaBa ce npoceqHa oqefla,
Oqeaa 5 yaa:r y npoceqrry orleHy. Kaaltxnar xoju go6aie oqeHy_5 on
1ea .l:rana Kor,ructrje
cMarpa ce Aa Hr.rje oApxao no3rlTr.rBHo npenaBarbe l't oHo ce oqerlyje rouavuor,r oqeuou (ne
5

3anoBoJEaBa).

flpegceluux Kovuclje cavar+asa 3anr.icl{rrK o npxcrynHo\1 npetraBa}ry KaHA
rar.a y kor\re
nasorle nojelalauae oUeHe cBIx qnaHoBa Kouucnje u npocevta oUeHa;a cBal(or KaHArnara.

ce

iarrcurr norluclil

cB,] q taqoBil Kovr4c je.
O6pa3aq 3anxcHrKa x3 craBa 4. oBor qraHa cac.ratuu je 1eo oeor [IpaBUrrHuKa.
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10.

Osaj llpaaurnux cryna Ha cHary ocMor IaHa oI IaHa o6ian:r,rzeana Ha ornacHoj ra6r! x cajTy
@arynrera, a npNue*yje ce Ha ,I36ope v 3BaBe loqeHTa pacnrrcaue rrolreBurt on
01.10.2016.roause.
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На основу члана 9. Правилника о извођењу приступног предавања, Комисија за оцену
приступног предавања у саставу__________________________________ у поступку избора
у звање и заснивање радног односа за _____ доцента на одређено време од пет година за
ужу научну област___________________ по конкурсу објављеном дана _______________ у
дневном листу „Послови“, сачињава дана ___________ следећи

ЗАПИСНИК
о приступном предавању кандидата
Кандидат _________________(име и презиме) у поступку избора у звање и заснивање
радног односа за ______ доцента на одређено време од пет година за ужу научну област
_________________ по конкурсу објављеног дана________________ у дневном листу
„Послови“ одржао је приступно предавање у складу са чланом 2. Правилника о извођењу
приступног предавања дана _______________ са почетком у _________.
Назив
теме
приступног
предавања
је:____________________________________________________
Појединачне оцене приступног предавања чланова Комисије:
1.________________ председник, оцена _________________ (словима и бројем)
2.________________ члан,

оцена__________________(словима и бројем)

3.________________ члан,

оцена__________________(словима и бројем)

4.________________ члан,

оцена__________________(словима и бројем)

Оцена приступног предавања кандидата ________________ (словима и бројем)

У Новом Саду,
_________ датум
Комисија:
______________ председник
______________ члан
______________ члан
______________ члан

кандидата

