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Декан Педагошког факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу, на 
основу чл. 137. Статута Педагошког факултета у Ужицу, а у вези чл. 12.  
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицања 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу, усвојеног од стране Сената 
Универзитета у Крагујевцу дана 30. марта 2021. године, доноси  

 
 
 

ПРАВИЛНИК  
о извођењу и оцени приступног предавања 

 

 
I Општи услови 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се ближе утврђују услови, састав Комисије, поступак, 
критеријуми за оцену и начин оцењивања приступног предавања кандидата за 
стицање звања наставника. 

За све кандидате који се први пут бирају у звање доцент на Универзитету, 
обавезно је јавно приступно предавање из уже научне области за коју се бира, које 
организује декан у складу са овим Правилником. 

Услов из става 2. овог члана важи и за кандидате који се бирају у звање 
ванредни односно редовни професор, а који први пут заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу. 

 
II Комисија 

  
Члан 2. 

 
Комисија за писање Извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс је 

по правилу и Комисија за оцену приступног предавања. 
Комисију за оцену приступног предавања именује декан Факултета. 
По потреби, декан Факултета може изменити или именовати нови састав 

Комисије.  
Радом Комисије за оцену приступног предавања руководи председник 

Комисије за писање извештаја. 
 

III Поступак 
 

Члан. 3.  
 

По пријему конкурсне документације Комисија за писање извештаја 
утврђује потребу организовања приступног предавања, као и тему приступног 
предавања и о томе извештава декана Факултета.  

Декан Факултета, у договору са Комисијом за писање извештаја организује 
приступно предавање кандидата.  

Декан одређује термин предавања и обавештава кандидата и чланове 
Комисије за оцену приступног предавања о термину, месту одржавања 
приступног предавања, као и о теми приступног предавања, најкасније 5 дана пре 
одржавања приступног предавања.  

На приступно предавање се позивају пријављени кандидати који, по оцени 
Комисије, испуњавају све остале услове за избор у звање доцента, односно који се 
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бирају у звање ванредни или редовни професор, а који први пут заснивају радни 
однос на Педагошком факултету у Ужицу.  

Утврђени термини и тема важе за све пријављене кандидате. 
Приступно предавање се обавља у просторијама Факултета – амфитеатру 

или учионицама. 
Приступно предавање је јавно и оглашава се на интернет страници 

Факултета најкасније 5 (пет) дана пре термина одржавања, са назначеним 
датумом, местом, временом, темом и позваним кандидатима. 

 
Члан 4. 

 
Предвиђено време трајања предавања је један школски час, односно 45 

минута. 
Кандидати не могу присуствовати приступном предавању других 

кандидата. 
 

Члан 5. 
 

За припрему предавања кандидат користи одговарајућу стручну 
литературу из уже научне области за коју је расписан конкурс. 

У току предавања кандидат може користити и потребна наставна средства 
о чему је дужан да обавести Комисију најкасније два дана пре дана одређеног за 
извођење приступног предавања. 

Чланови Комисије могу по завршетку приступног предавања да кандидату 
постављају питања. 

Питања кандидату могу постављати и слушаоци, посредно преко 
председника Комисије. 
 

IV Критеријуми за вредновање приступног предавања 
 

Члан 6. 
 

Комисија приликом приступног предавања оцењује: припрему предавања, 
структуру и квалитет садржаја предавања, стручни и дидактичко-методички 
аспект извођења предавања и ефикасност управљања временом. 

 
V Оцењивање 

 
Члан 7. 

 
Након завршеног предавања, сваки члан Комисије оцењује предавање 

оценом од 5 (незадовољавајуће) до 10 (изузетно). Коначна оцена је аритметички 
просек оцена додељених од свих чланова Комисије. 

Кандидат који добије оцену 5, сматра се да није одржао задовољавајуће 
предавање, односно да није испунио услов за избор у звање у делу који се односи 
на оцену педагошког рада. 

 
Члан 8. 

 
Председник Комисије сачињава Записник о приступном предавању у којем 

се наводе датум, место, време, тема приступног предавања, позвани кандидати, 
кандидати који су приступили предавању, као и коначна оцена за сваког 
кандидата. 

Записник потписују сви чланови Комисије. 






