На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број
88/17, 27/18 и 67/19) и члана 165. став 12. Статута Универзитета у Нишу (Гласник
Универзитета у Нишу“ број 8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19), Сенат Универзитета у Нишу на
седници која је одржана 28.01.2020. године донео је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Ближих критеријума за избор у звања наставника
Члан 1.
У члану 8. став 1. тачка 5. мења се и гласи:
5. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање.
Члан 2.
У члану 10. став 1. тачка 6. мења се и гласи:
6. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или монографија
из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити основни уџбеник
или монографија.
Члан 3.
У члану 14. став 1. тачка 8. мења се и гласи:
8. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
 категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report или
 са SSCI листе или
 са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих
категорија или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листи кандидат
може заменити са два рада у часописима који се издају на енглеском, француском, немачком
или руском језику, у којима је бар у једном раду првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном раду
првопотписани аутор.
Члан 4.
У члану 16. тачке 7 и 9. мењају се и гласе:
7. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за
коју се бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора
бити основни уџбеник или монографија.
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9. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:

категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23, са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report или
 са SSCI листе или
 са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија или
листи; један рад у часописима из наведених категорија и листи кандидат може заменити са
два рада у часописима који се издају на енглеском, француском, немачком или руском
језику, у којима је кандидат бар у једном раду првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука који је
одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном раду
првопотписани аутор.
Члан 5.
У члану 22. тачке 7. и 9. мењају се и гласе:
7. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне
области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање,
9. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према цитатној
бази Journal Citation Report или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих
категорија или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе, кандидат
може заменити са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар у једном
првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном раду
првопотписани аутор.
Члан 6.
У члану 24. тачке 6., 8. и 10 мењају се и гласе:
6. руковођење израдом бар једне докторске дисертације или чланство у најмање две
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације,
8. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија,
10. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
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- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према цитатној
бази Journal Citation Report или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих
категорија или листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе, кандидат
може заменити са два рада у часописима са SCIE листе у којима је бар у једном
првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука
који је одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном раду
првопотписани аутор.
Члан 7.
У члану 27. тачке 6. и 8 мењају се и гласе:
6. објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање,
8. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
- категорије М21 или
- категорије М22 или
- категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report или
- са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија или
листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе, кандидат може заменити
регистрованим патентом или са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат
бар у једном раду првопотписани аутор
или
са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука који је
одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном раду
првопотписани аутор.
Члан 8.
У члану 29. тачке 6. и 8. мењају се и гласе:
6. објављен основни уџбеник за предмет из студијског програма факултета, односно
универзитета или научна монографија (са ИСБН бројем) из уже научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање
или
oд избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или монографија
из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити основни уџбеник
или монографија,
8. од избора у претходно звање најмање два рада објављена у часописима:
 категорије М21 или
 категорије М22 или
 категорије М23 са петогодишњим импакт фактором већим од 0.49 према
цитатној бази Journal Citation Report или
 са SCI листе,
у којима је првопотписани аутор, при чему радови могу бити из различитих категорија или
листи; један рад у часописима из наведених категорија и листе, кандидат може заменити
регистрованим патентом или са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат
бар у једном раду првопотписани аутор
или
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са два рада у часописима са SCIE листе у којима је кандидат коаутор, а доктор наука који је
одбранио докторску дисертацију под менторством кандидата је бар у једном раду
првопотписани аутор.
Члан 9.
У члану 30. додаје се став 5. и став 6. који гласе:
За избор у звање ванредни професор - објављен универзитетски уџбеник за предмет из
студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ИСБН
бројем) из уже научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање.
За избор у звање редовни професор - објављен основни уџбеник за предмет из
студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија (са ИСБН
бројем) из уже научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање
или
од избора у звање доцент најмање две публикације из категорије уџбеник или
монографија из уже научне области за коју се бира при чему најмање једна мора бити
основни уџбеник или монографија.
Члан 10.
У Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу додаје се
члан 39а који гласи:
Под појмом универзитетски уџбеник подразумева се:
- Основни уџбеник, који представља публикацију која обухвата садржај предмета
утврђеног студијским програмом факултета, односно универзитета,
- Помоћни уџбеник: збирка задатака, приручник, практикум или друга рецензирана
публикација;
Основни или помоћни уџбеници су публикације за које су надлежни стручни органи
факултета или Универзитета донели одговарајуће одлуке о њиховом коришћењу у настави.
Члан 11.
У Ближим критеријумима за избор у звања наставника речи “према Thomson Reuters
listi” мењају се речима “према цитатној бази Journal Citation Report”.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета у
Нишу“.
СНУ број 8/16-01-001/20-005
У Нишу, 28.01.2020. године
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.
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