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ПРАВИЛНИК 

о критеријумима за предлагање кандидата за звање професор емеритус на Технолошком 
факултету у Новом Саду 

 
Члан 1. 

Овим Правилником се уређују услови и поступак за предлагање кандидата за звање професор 
емеритус на Технолошком факултету у Новом Саду. 
 

Услови за доделу звања професор емеритус 
Члан 2. 

Звање професора емеритуса може се доделити редовном професору у пензији у складу са Законом, 
који испуњава следеће услове:  
-  да се посебно истакао својим научним, стручним и педагошким радом,  
-  да је стекао међународну репутацију,  
-  да је постигао значајне резултате у обезбеђивању наставно-научног подмладка,  
-  да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: 

Универзитет) и Технолошког факултета (у даљем тексту: Факултет),  
-  да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и Факултета у земљи и 

иностранству  
 

Одлучивање о додели звања професор емеритус 
Члан 3. 

Изборно веће, на основу иницијалних образложених предлога катедри, утврђује предлог кандидата за 
доделу звања професор емеритус. Утврђени предлог упућује се ННВ који доноси Одлуку о предлогу 
кандидата за доделу звања професор емеритус.  Кандидати за професора емеритуса  су сви редовни 
професори који испуњавају услове из члана 2, и 3, који су отишли у пензију као и сви редовни 
професоре који ће отићи у пензију закључно са 2018. годином. Од кандидата који испуњавају услов 
ННВ Факултета може предложити највише 2 кандидата. 
 

Члан 4. 
Једног (1) кандидата Факултет предлаже из реда постојећих пензионера у 2011. години.  
Једног (1) кандидата Факултет ће предложити до 2018. године из реда редовних професора који ће 
отићи у пензију у периоду од 2012. до 2018.  Уколико се по ставу 1 Члана 4 не изабере кандидат у 
овом периоду могу се изабрати два (2) кандидата. 
 

Поред услова из Члана 2. кандидат треба да испуни и следеће услове. 
Категорија радова Минималан број радова 
(М21, М22 или М23) 40 
 Минималан број  
Уджбеник прихваћен од стране ННВ, 
монографија, поглавље у међународној 
монографији М13 

3 (мин. 1 уджбеник) 

Изведен докторант 3
Цитираност (изузимајући аутоцитате) 100 
Руковођење пројектом 3 (мин. 1 међународни) 

 
 У члану 4., под пројектима се признају само пројекти Министарства републике Србије, 
Покрајинског секретаријата и међународни пројекти.  
 Под међународним пројектинма се признају слеећи пројекти:  Међународни истраживачки 
пројекти, FP пројекти, IPA пројекти, COST, Еурека, Tempus, WUS и билетарална сарадња. 
 



Прелазне одредбе 
Члан 5. 

Одлуку о предлогу кандидата у 2011. години доноси ННВ без претходног утврђивања предлога на 
Изборном већу. 
Услов из Члана 4. Који се односи на руковођење пројектима, минимално  један међународни 
пројекат, не мора бити испуњен у 2011. години. 
 

Ступање на снагу Правилника 
Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу даном његовог објављивања на интернет страни Факултета. 
 


