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Број: 44-10 

Дана:  22.02.2022. године 
 

  

 На основу Правилника о условима, начину и поступку избора у звања 

наставника и сарадника број 44-9 од 22.02.2022. године, Наставно веће Високе школе 

струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, на седници одржаној 

22.02.2022. године донело је 

 
 
 

ПРАВИЛНИК О  О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ 

 

Члан 1 

 

 Овом Правилником ближе се уређује поступак и критеријуми за оцену 

приступног предавања кандидата који се први пут бирају у звање наставника, а немају 

одговарајуће педагошко искуство. 

 Кандидат без одговарајућег педагошког искуства на високошколској установи, 

који се бира у звање наставника, поред испуњених услова утврђених Правилником о 

условима,начину и поступку избора у звања наставника и сарадника мора имати и 

позитивну оцену приступног предавања. 

 

 

Члан 2 

 

 Оцену приступног предавања врши Комисија за писање извештаја о 

пријављеним кандидатима за избор у звање наставника, именована на основу 

Правилника о условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника. 

 Комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс одлучује 

о датуму и месту одржавања приступног предавања, као и о теми приступног 

предавања. 

 Тему приступног предавња утврђује се из уже научне области за коју је расписан 

Конкурс. 

 Уколико се на Конкурс пријави више кандидата без одговарајућег педагошког 

искуства, сваки кандидат добија исту тему. 
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Члан 3 

 

 Приступно предавање је јавно и одржава се у просторијама Школе. 

 Приступно предавање се оглашава на огласној табли и на сајту Школе најмање 8 

дана пре одржаавња предавања са јасно назначеним датумом, временом, местом 

одржавања приступног предавања, темом и списком кандидата. 

 Време за одржавње приступног предавања не може трајати краће од 30 минута 

ни више од  једаног школског часа (45 минута). 

 Уколико има више пријављених кандидата приступна предавања се одржавају 

истог дана. 

 За време предавања једног кандидата остали кандидати су ван просторија у којој 

се одвија предавање. 

 

 

Члан 4 

 За припрему приступног предавања кандидат користи адекватну стручну 

литературу, у чијем избору кандидату помажу чланови Комисије. 

 Предавање садржи увод, разраду и закључак. 

 Појмови и термини који се користе у предавању требало би да буду разумљиви. 

  

 

Члан 5 

 Чланови Комисије могу постављати питања кандидату након завршеног 

предавања. 

 Питања могу постављати и слушаоци. 

 

 

Члан 6 

 

 Комисија приликом приступног предавања оцењује: 

· припрему предавања; 

· структуру и квалитет садржаја предавања; 

· дидактичко-методички аспект извођења предавања 

 

Члан 7 

 

 Након завршеног предавања сваки члан Комисије оцењује приступно предавање 

оценом од 1 до 5. 

 На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна 

оцена.  

 Кандидат који добије оцену 1 од два члана Комисије сматра се да није одржао 

позитивно предавање и оно се оцењује коначном оценом 1 (незадовољава). 

 Председник Комисије сачињава записник о приступном предавању кандидата у 

коме се наводе појединачне оцене свих чланова Комисије и просечна оцена за сваког 
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кандидата.  

 Записник потписују сви чланови Комисије. 

 

Члан 8 

 Оцена добијена на приступном предавању саставни је део Извештаја комисије о 

пријављеним кандидатима за избор у звање наставника, у оквиру процене способности 

кандидата за наставни рад. 

Члан 9 

 Кандидат који није задовољан оценом добијеном на приступном предавању, или 

сматра да приступно предавање није спроведено у складу са овим Правилником , може 

ставити примедбе на Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање 

наставника, према одредбама  Правилника о условима, начину и поступку избора у 

звања наставника и сарадника . 

 

Члан 10 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли  и интернет страници Школе. 

 

Објављен: 25.02.2022. године 

     

 Директор 

____________________________ 

др Ангела Месарош Живков, 

проф.струк.студ. 

 


