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ПРAВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА
И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА

Бијељина, 2017.година

На основу члана 86. Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике Српске број 73/10,
104/11,84/12, 108/13 и 44/15 ), Сенат Универзитета Бијељина, на седници одржаној 11.01.2017.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА ЗВАЊА
И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређује утврђивање броја и начина кандидовања, услови и
поступак за додјелу звања професор емеритус на Универзитету Бијељина (у даљем тексту
Универзитет), као и права која из тога звања проистичу.

Утврђивање броја и начина кандидовања за додјелу звања професор емеритус
Члан 2.
Универзитет може годишње додјелити звање професор емеритус за највише једног професора
у пензији , водећи рачуна да укупан број професора емеритуса не може бити већи од 2% од
укупног броја наставника Универзитета, као и о заступљености научних поља, сходно Закона о
високом образовању.

Члан 3.
Један факултет може имати највише једног кандидата за звање професор емеритус, из реда
професора у пензији.

Услови за додјелу звања професор емеритус
Члан 4.
Звање професор емеритус може се додјелити редовном професору Универзитета у пензији,
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 подмлатка у
области за коју је изабран
да је стекао посебне заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета који га је
предложио за додјелу звања
да је дао значајан допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета у земљи и
иностранству
да није прекршио кодекс професионалне етике

Професор емеритус је трајно звање.
Сенат Универзитета додјељује звање професор емеритус посебном одлуком редовном
професору у пензији , који је изабран и обављао функцију ректора Универзитета, уз његову
сагласност, мимо укупног броја професора емеритуса који ће бити бирани за ту школску

годину, на иницијативу матичног факултета, по поступку прописаном за избор професора
емеритуса.

Поступак доношења одлуке о додјели звања професор емеритус
Приједлог
Члан 5.
Приједлог за додјелу звања професор емеритус подноси наставно-научно вијеће факултета, на
иницијативу најмање три професора тога факултета, односно Универзитета и доставља га
Сенату Универзитета.
Наставно-научно вијеће ће иницијативу из става 1. овог члана размотрити у року који
омогућава благовремено достављање приједлога Сенату Универзитета.
Приједлог Наставно-научног вијећа садржи и приједлог три члана стручне комисије за писање
реферата о кандидату.
Уз приједлог Наставно-научно вијеће, такође, доставља:
-

сагласност предложеног кандидата и
реферат комисије.

Комисија
Члан 6.
Сходно члану 5. комисију чине наставници у звању редовног професора из пољопривредне
области образовања.
Комисија је дужна у року од 30 дана саставити реферат и доставити Наставно-научном вијећу
факултета, који реферат заједно са приједлогом доставља Сенату Универзитета.
Реферат из претходног става садржи:
-

биографију,
образложење посебних заслуга кандидата и
библиографију кандидата

Увид јавности
Члан 7.
Реферат из става 1. члана 6. Комисија дозвољава Наставно-научном вијећу најкасније 30 дана
од дана именовања стручне комисије.
Реферат стручне комисије објављује се на сајту Универзитета за све кандидате истовремено,
ради увида јавности који траје 30 дана.
За вријеме трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са
предложеним кандидатима.

Сенат
Члан 8.
О приједлогу стручне комисије из члана 6. овог правилника, уз благовремен увид у евентуалне
примједбе из чл. 7. став 3. овог правилника одлучује Сенат Универзитета.
Гласање се врши јавно.

Повеља „Професор емеритус“
Члан 9.
Професору којем је додељено звање професор емеритус, ректор уручује Повељу „Професор
емеритус“ по правилу поводом обиљежавања Дана Универзитета.
Одлуку о изгледу и садржини Повеље доноси Сенат Универзитета.

Права професора емеритуса
Члан 10.
Професор емеритус има право да:
-

учествује у извођењу свих облика наставе на академским студијама другог и трећег
степена у ужој области за коју је изабран,
буде ментор или члан комисија у поступку израде и одбране завршних радова, односно
дисертација на тим студијама
учествује у научно-истраживачком раду на Универзитету.

Професор емеритус има саветодавну улогу на Универзитету и факултету, у складу са
потребама Универзитета, односно факултета.

Члан 11.
Професор емеритус има право на накнаду у складу са финансијским могућностима
Универзитета.
Простор , опрему и остале услове за остваривање права професора емеритуса обезбеђује
факултет, према просторним и другим могућностима.
Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе.
Са професором емеритусом уговор о ангажовању закључује ректор, односно директор
Универзитета.
О остваривању права професора емеритуса утврђених овим правилником и уговором о
ангажовању стара се ректор, односно директор.

Вођење евиденције
Члан 12.
Универзитет води евиденцију о додјели звања професор емеритус на обрасцу који утврђује
ректор.
Евиденција из става 1. овог члана се трајно чува.

Ступање на снагу правилника
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на Огласној табли Универзитета
Бијељина.

Број : 02-2173-1/17
Дана: 11.01.2017. год.
Предсједник Сената
Ректор
Проф. др Милена Јеликић-Станков
_____________________________

