
Број: I-127/4/2016
Датум: 20.10.2016. годинеНа основу члана 46. Статута Факултета здравствених, правних и пословнихстудија, Универзитета Сингидунум, а у вези члана 65. став 7. Закона о високомобразовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 (Aутeнтичнo тумaчeњe),68/2015 и 87/2016), члана 13. Правилника о условима и поступку избора наставникаи сарадника на Универзитету Сингидунум, Наставно-научно веће Факултета наседници одржаној 20.10.2016. донoси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ

ИЗБОРА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ФАКУЛТЕТУ
ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА У

ВАЉЕВУ, УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ БЕОГРАД

Члан 1.Овим Правилником се мења Правилник о условима и поступку изборанаставника и сарадника на Пословном факултету Ваљево, Универзитета СингидунумБеоград Број: I-8/12/2016 од 28.1.2016. године. Факултет је променио назив тако даје нов назив Факултет здравствених, правних и пословних студија, УниверзитетаСингидунум због чега је промењен назив и у називу овог Правилника.
Члан 2.Мења се члан 2. алинеја 1. и  2. Правилника тако да нове алинеје 1. и 2.  члана 2.гласе:

 Звања наставника на Факултету јесу: редовни професор, ванредни
професор, доцент, наставник страног језика, наставник вештина, наставник
пословних симулација и наставник практичне наставе.
 Избор у звање наставника страног језика, наставника вештина,

наставника пословних симулација и наставника практичне наставе врши се на
период од пет година.

Члан 3.Мења се члан 11. Правилника тако што се после става 3. додаје нов став 4. којигласи:
У звање наставника страног језика може бити изабрано лице које има

стечено високо образовање првог степена, објављене стручне радове или
уџбеник из страног језика за који конкурише и способност за наставни рад.

У звање наставника вештина, наставника пословних симулација и



наставника практичне наставе може бити изабрано лице које има стечено
високо образовање другог степена, објављене научне и стручне радове и
способност за наставни рад.Став 4. Правилника постаје став 5.

Члан 4.Остали чланови Правилника остају непромењени.
У Ваљеву, 20.10.2016. године ДЕКАН____________________________________________Проф. др Бранка Стаматовић Гајић


