УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
01-2305/2-2
26.12.2016. године
Београд

На основу члана 38. Статута Архитектонског факултета у Београду ("Сл. билтен
АФ", бр. 105/15-пречишћен текст), а у складу са Одлуком бр. 06-4289/3-16 Сената
Универзитета у Београду од 14.09.2016. године,
Наставно-научно веће је на седници одржаној 26. децембра 2016. године,
донело
ОДЛУКУ
О ИЗВОЂЕЊУ ПРИСТУПНОГ ПРЕДАВАЊА
НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се поступак извођења и оцењивања приступног
предавања у поступку спровођења конкурса за избор у звање наставника на
Архитектонском факултету у Београду (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
По пријему конкурсног материјала, Комисија за писање реферата о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника (у даљем тексту: Комисија) утврђује ко од
пријављених кандидата испуњава услове конкурса и има обавезу да одржи приступно
предавање.
Приступно предавање у обавези је да одржи кандидат који се први пут бира у
звање, а нема педагошког искуства у високошколском образовању и кандидат
пријављен на расписани конкурс за избор у звање доцента, приликом првог избора у
то звање.
Члан 3.
Комисија утврђује тему приступног предавања на основу тематских јединица из
области за коју се кандидат бира.
Уколико се на конкурс пријави више кандидата који су у обавези да одрже
приступно предавање, сваки кандидат добија исту тему.
Комисија обавештава кандидате писаним путем или путем електронске поште,
о времену и месту одржавања приступног предавања, као и о теми приступног
предавања, најкасније 8 дана пре одржавања приступног предавања.

Обавештење о одржавању приступног предавања објављује се на интернет
страни Факултета најмање 8 дана пре одржавања предавања и оно садржи датум,
време, место одржавања приступног предавања, тему и списак кандидата.
Сматра се да је кандидат обавештен о времену и месту одржавања приступног
предавања, као и о теми приступног предавања, по истеку рока од 8 дана од дана
објављивања обавештења о месту и времену одржавања приступног предавања на
интернет страни Факултета, без обзира на чињеницу да је писаним или електронским
путем примио обавештење.
Члан 4.
Приступно предавање је јавно, а обавља се у одговарајућој просторији
Факултета.
Трајање приступног предавања не може бити краће од 30 минута, ни дуже од 45
минута.
Уколико има више кандидата који су у обавези да одрже приступно предавање,
предавања се одржавају истог дана, а редослед излагања се утврђује по азбучном реду
кандидата.
Приступном предавању једног кандидата не могу присуствовати остали
кандидати.
Уколико има само један кандидат који је у обавези да одржи приступно
предавање, предавање се може одржати и у оквиру редовне наставе.
Члан 5.
За припрему приступног предавања кандидат користи стручну литературу, уз
консултације са члановима Комисије.
Приступно предавање садржи увод, разраду и закључак.
У току приступног предавања кандидат може да користи потребна наставна
средства.
Члан 6.
Приступном предавању присуствују, по правилу, сви чланови Комисије, а у
случају спречености неког од чланова Комисије, приступно предавање може се
одржати уколико је присутно најмање 2/3 чланова Комисије.
Уколико је члан Комисије спречен да присуствује приступном предавању, о томе
је дужан да најкасније 24 часа пре утврђеног термина за одржавање проступног
предавања, писаним путем, обавести председника Комисије.
Члан 7.
Након завршеног предавања чланови Комисије и слушаоци могу постављати
питања кандидату.

Члан 8.
Комисија приликом приступног предавања оцењује: припрему предавања;
структуру и квалитет садржаја предавања и дидактичко-методички аспект извођења
предавања.
Члан 9.
Након завршеног приступног предавања сваког кандидата, сваки члан Комисије
оцењује предавање оценом од 1 до 5. Уз нумеричку оцену, сваки члан Комисије може
да напише и кратак коментар.
На основу појединачних оцена свих чланова Комисије израчунава се просечна
оцена приступног предавања.
Уколико кандидат буде оцењен оценом 1 (један) од већине укупног броја
чланова Комисије, сматра се да предавање није позитивно оцењено и оцењује се
коначном оценом 1 (један).
По завршетку приступних предавања свих кандидата, Комисија се повлачи и, на
одговарајућем обрасцу, сачињава записник за сваког кандидата понаособ. У записник
се уносе технички детаљи предавања (време почетка и краја, имена присутних чланова
Комисије и оквирни број присутних слушалаца), појединачне оцене сваког члана
Комисије, просечна оцена, кao и евентуални коментари.
Члан 10.
Записник потписан од стране свих чланова Комисије који су присуствовали
приступном предавању саставни је део конкурсноr материјала, а закључак и оцена
приступног предавања саставни су део реферата Комисије.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања на Наставно-научном већу, а
примењује се осмог дана од дана објављивања у Службеном билтену АФ.

ДЕКАН
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