На основу члана 66. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
76/2005) и члана 100. Статута Универзитета у Крагујевцу, Сенат Универзитета, на
седници одржаној дана 18. марта 2008. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА
ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин ангажовања гостујућег
професора (Visiting Professor) на Универзитету у Крагујевцу (у даљем тексту:
Универзитет).
Члан 2.
На Универзитету, без расписивања конкурса, може да се ангажује наставник из
друге самосталне високошколске установе ван територије Републике, у звању гостујућег
професора ради унапређења наставног, научног и уметничког рада.
Члан 3.
Наставник из члана 2. овог правилника може бити ангажован као гостујући
професор ако има:
1. већи број научних радова објављених у водећим међународним часописима,
2. већи број научних радова саопштених на међународним скуповима,
3. остварене резултате у развоју одговарајуће образовно-научне области,
4. већу цитираност научних резултата и
5. међународну научну репутацију и то:
- да је био гост-уредник у угледним међународним научним часописима;
- да је председавао међународним научним конференцијама;
- да има чланство у уређивачким одборима међународних научних часописа;
- да је аутор међународне научне монографије.
Наставник из члана 2. овог правилника који је у пензији, може бити ангажован
под условима и на начин прописан чланом 78. Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета.
Члан 4.
Одлуку о ангажовању наставника из члана 2. овог правилника као гостујућег
професора доноси Сенат, на предлог Ректора.
Члан 5.
Са гостујућим професорoм Ректор закључује уговор о ангажовању за извођење
наставе, којим се уређују међусобна права и обавезе, у складу са Законом о високом
образовању, Статутом и овим правилником.
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Образац 1.
На основу члана 66. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05) и
члана 5. Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора на
Универзитету у Крагујевцу, број _____ од _______ године, ректор Универзитета проф. др
______________________ са једне стране и гостујући професор ________________,
наставник Универзитета _________________ у _____________________, са друге стране,
закључују
УГОВОР
О АНГАЖОВАЊУ ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је ангажовање гостујућег професора за извођење наставе
или појединих облика наставе из појединих премета, односно ужих области на
студијским програмима које изводи Универзитет у Крагујевцу (у даљем тексту:
Универзитет), или за учешће у научно-истраживачким пројектима, ради унапређења
наставног, научног и уметничког рада.
Члан 2.
Универзитет је одлуком Сената број ______ од ___________изабрао
_______________________________, наставника универзитета ___________________ у
__________________ у звање гостујућег професора.
Гостујући професор се ангажује за извођење наставе или поједининих облика
наставе, из предмета ____________, односно уже области _________________ на
студијском програму ___________________ у _______ семестру школске ___________
године, односно за учешће у научно-истраживачком пројекту __________________.
Члан 3.
Гостујући професор је обавезан да у оквиру ангажовања одржи _______
предавања или других облика наставе, по утврђеном распореду у просторијама
Универзитета, односно да учествује у научно-истраживачком пројекту из члана 2. овог
уговора према утврђеном плану и роковима.
Члан 4.
Гостујућем професору за обављени посао припада накнада у износу од
_____________ динара (и словима:_________________________динара), коју исплаћује
Универзитет..
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Члан 5.
Универзитет се обавезује да обезбеди све услове и опрему за квалитетно
обављање посла у складу са захтевима студијског програма, односно научноистраживачког пројекта.
Универзитет сноси трошкове боравка и смештаја гостујућег професора за време
његовог ангажовања.
Члан 6.
Овај уговор се закључује на одређено време за школску _____________ годину,
почев од ___________ до _________ године.
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове из овог уговора решавати
договором, а ако договор не успе уговара се надлежност надлежног суда у Крагујевцу.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

У Крагујевцу, ______________године.

ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР
________________________

РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
____________________________

