
З А П И С Н И К
 
са XIII седнице Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду,
одржане 23. маја 2011. године, са почетком у 18ººчасова.
 

Седницом је председавао декан, проф. др Мирко Васиљевић.
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д
 

1. Примање записника са XII седнице
2.       Саопштења
3.       Утврђивање Предлога допунe Одлуке о изменама и допунама Статута Правног факултета
4. Доношење Одлуке о називу предмета Национална историја државе и права
5.       Разматрање питања одређивања привременог ментора докторанту Нини Кршљанин
6.       Давање сагласности проф. др Миодрагу Јовановићу за ангажовање на Универзитету

Хуманитас из Сосновјеца
7. Заузимање ставова Наставно-научног већа поводом Одлуке Сената Универзитета о измени

Критеријума за избор у наставничка звања
8. Информација о одржаним активностима наставника и сарадника од школске 2008/2009. до

априла 2010/2011. године
9. Информација о издањима Правног факултета која нису уџбеничког карактера

10. Информација о финансирању научних пројеката од стране Министарства науке и
финансирању активности на мастер студијама од стране Факултета

11.   Предлог проф. др Александра Јакшића за оглашавање ништавом дипломе проф. др Гаше
Кнежевића о стеченом научном степену доктора наука

12. Одређивање новог члана Комисије за давање мишљења о предлогу за оглашавање
ништавом дипломе др Балше Кашћелана о стеченом академском називу магистра наука

13. Захтев Студентског парламента Правног факултета за организовање јулског испитног рока
у школској 2010/2011. години

14.   Докторске дисертације
15.   Магистарске тезе
16.   Извештаји Комисије за нострификацију диплома основних и последипломских студија
17.   Усвајање силабуса за предмет Државно-црквено право на докторским студијама  

18. Разно.
 
 
Веће је донело следеће важније одлуке.

 
Ад. 3.
 

ПРЕДЛОГ ДОПУНЕ ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 
Члан 1.

После члана 11. Oдлуке о изменама и допунама Статута додаје се члан 11а, који гласи:
У члану 27. Статута, после става 2, додају се ставови 3, 4. и 5, који гласе:
 
"Комисија припрема извештај о пријављеним кандидатима у року од 60 дана од дана

достављања материјала о пријављеним кандидатима.
 
Сваки члан Комисије може поднети посебан извештај.



 
Уколико Комисија из става 2. овог члана има више од 3. члана, а неко од чланова не

потпише извештај који су потписали остали чланови а при том не издвоји мишљење, извештај
потписан од најмање три наставника доставља се Изборном већу на разматрање и доношење
одлуке."

 
Ад. 4.  
 

О Д Л У К A
           

Назив предмета Национална историја државе и права се мења и у наставном плану
Факултета има назив Српска правна историја.         

 
Ад. 7.

 
СТАВОВИ ПОВОДОМ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА О ИЗМЕНАМА КРИТЕРИЈУМА ЗА

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА
 

            Наставно-научно веће Правног факултета Универзитета у Београду, на својој седници
одржаној 23. маја 2011. године, обавештено је да је Сенат Универзитета у Београду донео Одлуку
о изменама Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Овом
одлуком измењене су Табела 1. ("Минимум квантитативно исказаних научних резултата за
стицање звања наставника у пољу друштвено-хуманистичких наука") и Табела 2. ( "Врста и
квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата"), које су приложене
Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду објављеним у "Гласнику
Универзитета у Београду", бр.144 од 22. септембра 2008.
 
            Веће је констатовало:
 

1)       Да "усаглашавање односно превођење Р-ова у М-ове", које је према записнику са четврте
седнице Већа групације друштвено-хуманистичких наука одржане 29. септембра 2010,
било разлог за доношење одлуке о изменама, није било само просто превођење, него
драстична промена квантитативног исказивања научно-истарживачких резултата;

 
2)       Да се драстична промена огледа у готово стопроцентном повећању минималне

вредности коефицијената компетентности за изборе у научна звања наставника за
групацију друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду. Тако на пример,
уместо 16,67 бодова потребних за избор у звање ванредног професора, потребно је 32
бода, а за избор у звање редовног професора, уместо ранијих 26,67 бодова, сада је
неопходно 46,67.

 
Наставно-научно веће сматра да би евентуалне измене важећих Критеријума требало у

већој мери да буду прилагођене:
 

- специфичностима академског рада у области друштвено-хуманистичких наука, а
поготово чињеници да се настава на предметима неких факултета ове групације одвија
кроз велики број часова предавања на основним, мастер и специјалистичким студијама,
вежбама, консултацијама и испитима;

 
            - успостављеном и пожељном балансу радног ангажовања наставника на наставном и
научном пољу;
            - комплексности истраживања на пољу друштвених наука.
 

Стога предлаже Сенату Универзитета:



 
1) Да још једном размотри да ли су постојали основани разлози да се у овом моменту

изврши крупна ревизија усвојених Критеријума и то после само две и по године од почетка
њихове примене;

 
2) Да уколико нађе да је потребно, ради унапређења научног рада на Универзитету,

пооштрити критеријуме за избор у наставничка звања, то учини постепено, у једном процесу који
би имао више фаза. Тиме би се обезбедила једнакоправност наставника и правна извесност за
све кандидате у наредном периоду;
 
            3) Да приликом избора кандидата затечених у досадашњим звањима у виша научна звања
примењује Критеријуме за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, објављене у
"Гласнику Универзитета" бр. 144 од 22. септембра 2008. Ово налаже елементарно очување
принципа правне сигурности, према коме сваки кандидат већ унапред треба да зна услове
неопходне за избор у више научно звање;
 
            4) Да у поступку доношења одлуке о измени Критеријума за изборе у наставничка звања,
ради целовитог сагледавања свих њених правних последица, прибави мишљење Статутарне
комисије Универзитета, као и приликом усвајања важећих критеријума од 2008.

 
 
Седница је закључена у 20 часова и 45 минута.

 
             
 ЗАПИСНИК ПРИПРЕМИЛА
 
Биљана Живановић Ступар
                                                                 ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
                                                                                   
       Декан

  
                              Професор др
Мирко Васиљевић

 


