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Ha основу чланa 15 – 20 и 24  Правилника о избору у звање наставника и сарадника 

и чл. 44 Статута школе, на предлог Колегијума Школе од 14.03.2018.г. Наставно-стручно 

веће Високе техничке школе струковних студија, на својој седници  одржаној дана 

14.03.2018. године донело је  следећи:               (01- 142-4/18 од 14.03.2018.г.)                                                                                                                  
 

ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНИХ ПРЕДАВАЊА 

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређују услови, поступак и критеријуми за оцену 

склоности за извођење наставног рада кандидата за избор у звање наставника и сарадника 

на Високој техничкој школи струковних студија који немају педагошко искуство у 

извођењу предавања на високошколским установама.  
 

Члан 2. 

 Кандидат за избор у звање наставника и сарадника који нема педагошко искуство 

за извођење предавања, мора имати позитивну оцену приступног предавања.  

 Под педагошким искуством се подразумева да је кандидат држао предавања на 

високошколским установама што доказује потврдом установе.  
 

Члан 3. 
 Комисија за оцену приступног предавања (у даљем тексту Комисија) је уједно и 
Комисија за израду предлога за пријем у звање наставника или сарадника, и бира је 
Наставно веће Школе на начин одређен Правилником за избор у звање наставника и 
сарадника Школе.  
 

Члан 4. 
 Тему приступног предавања утврђује председник Комисије из уже области из које 
се врши избор у звање. 
 Тема приступног предавања не може бити иста као и тема завршног рада дипломе 
кандидата на основу које се пријавио на конкурс. 

 Комисија организује приступно предавање кандидата и одређује термин када ће се 

одржати. 

  

Члан 5.  
 Комисија оцењује приступно предавање на основу следећих критеријума: 

 припрема предавања; 
 садржај и квалитет предавања; 
 методички аспект предавања. 
 
1. Припрема предавања  
 садржај предавања; 
 циљ и задаци часа; 
 логичка структура предавања (увод, разрада и завршни део); 
 активирање претходних знања студената; 
 провера адекватности коришћене стручне литературе; 
 провера активности студената на предавању; 
 исходи часа. 
 
2. Садржај и квалитет предавања 
 предвиђени садржаји којима се уводе слушаоци у тему; 
 повезаност градива теме са стеченим знањима из исте и других области; 
 активна очигледност у предавању(илустрација, модели и др.) 

 
3. Методички аспект предавања 
 припремљеност кандидата за предавање; 
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 кандидат одржава пажњу студената; 
 информације саопштава јасно, разговетно и језгровито; 
 кандидат примењује различите методе, технике, облике и средства наставног рада; 
 кандидат реализује све етапе часа, динамика рада прилагођена претходним 

знањима студената, циљевима часа и специфичностима садржаја предмета; 
 кандидат рационално користи простор, опрему и време; 
 кандидат успоставља двосмерну комуникацију са студентима; 
 кандидат примењује средства подстицања активног усвајања знања студената; 
 кандидат студенте подстиче да самостално користе додатне изворе информација 

као што су књиге, чланци из часописа и интернет. 
 

Члан 6. 
 Након завршеног предавања сваки члан Комисије оцењује приступно предавање 
нумеричком оценом од 5 до 10. 
 На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна 
оцена. Оцена 5 улази у просечну оцену. Кандидат који добије оцену 5 од два члана 
Комисије сматра се да није одржао позитивно проиступно предавање и оно се оцењује 
коначном оценом 5 (не задовољава). 
 Комисија саставља записник о приступном предавању кандидата у коме се наводе 
појединачне оцене свих чланова Комисије и просечна оцена за сваког кандидата. 
 Записник потписују сви чланови Комисије. 
 Образац Записника саставни је део овог Правилника. 
    

Члан 7. 

Овај Правилник доноси Наставно-стручно веће, и ступа на снагу у року од 8 дана 

од дана објављивања на огласној табли школе, од када се и примењује. 

 

Председник наставно-стручног већа 
 

Др Бранко Савић 
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 На основу члана 8. Правилника о извођењу приступног предавања, Комисија за 

оцену приступног предавања у саставу_________________________________________ у 

поступку избора у звање за заснивање радног односа за________________на __________ 

време за ужу област_____________________ по конкурсу објављеном у _______________ 

__________   саставила је дана_____________20___.г. следећи: 

 

ЗАПИСНИК 

о приступном предавању кандидата 

 

 Кандидат ____________________ у поступку избора у звање и заснивање радног 

односа___________________за ужу област_______________________ по конкурсу 

објављеном у листу__________________ дана_______________ одржао је приступно 

предавање дана_____________ са почетком у ________часова. 

 

  Назив теме приступног предавања је_____________________________________ 

 

Појединачне оцене приступног предавања чланова Комисије: 

 

1.__________________________ председник, оцена____________________ 

 

2.__________________________члан, оцена___________________________ 

 

3.__________________________члан, оцена___________________________ 

 

 Просечна оцена приступног предавања кандидата_______________. 

 

 

У Новом Саду,______________20___г.                                 Комисија: 

 

      _____________________председник 

 

      _____________________члан 

 

      _____________________члан.              

 


