Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Број: 1237/7
Датум: 3.7.2017. године
НИШ

На основу члана 55. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
76/2005, 100/2007 – аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аут. тум,
68/2015 и 87/2016), члана 48. Статута Факултета уметности у Нишу, Наставно-уметничконаучно веће Факултета уметности у Нишу, на седницама одржаним 3. јула 2017. године и
21. јуна 2018. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О УМЕТНИЧКОМ, НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
ФАКУЛТЕТУ УМЕТНОСТИ У НИШУ

I

Циљеви и принципи финансирања усавршавања

Члан 1.
Факултет уметности у Нишу, у складу са расположивим финансијским средствима,
финансира поједине облике стручног усавршавања наставника, сарадника и ненаставних
радника који су од значаја за Факултет.
Средства за финансирање усавршавања
Члан 2.
Средства за уметничко, научно и стручно усавршавање утврђују се Финансијским
планом Факултета.
Усавршавање и извршавање радних обавеза на Факултету
Члан 3.
Приликом планирања и реализације неког облика уметничког, научног и стручног
усавршавања, запослени морају водити рачуна да тиме не ометају испуњавање својих
радних обавеза на Факултету.

Облици усавршавања запослених на Факултету
Члан 4.
Факултет, у складу са финансијским могућностима, финансира следеће облике
уметничког, научног и стручног усавршавања наставника и сарадника:
1. похађање докторских студија
2. студијскe боравке на релевантним уметничким, односно научним
институцијама
3. учешће на уметничким, научним и стручним скуповима са одговарајућим
радовима (симпозијуми, конференције....)
4. самосталне изложбе, концертне наступе (референтни галеријски простори,
односно концертне сале)
5. учешће на трибинама, радионицама, мајсторским курсевима
Факултет финансира учешће ненаставних радника на стручним семинарима,
саветовањима и обукама коју су од значаја за обављање послова на које су распоређени.
Докторске академске студије
Члан 5.
Факултет одобрава финансијску помоћ за похађање докторских академских студија
наставницима и асистентима Факултета, на основу одлуке Савета Факултета.
Одлуком, коју за сваку академску годину доноси Савет Факултета на предлог
Наставно-уменичко-научног већа, одређујe се износ финансијске помоћи за похађање
докторских академских студија.
Услови под којима се наставнику, односно асистенту може одобрити финансијска
помоћ за похађање докторских академских студија су:
- да је студент акредитованих докторских академских студија из области за коју је
изабран у звање;
- да је извршио све обавезе предвиђене акредитованим студијским програмом
докторских академских студија и уписао наредну годину студија.
На основу става 2. и 3. овог члана, декан доноси решења по појединачним
захтевима наставника и асистената.
Уколико наставник, односно асистент не заврши докторске академске студије у
законском року, дужан је да врати средства која је добио од Факултета.
Краћи студијски боравак
Члан 6.
Наставнику и асистенту може бити одобрен краћи студијски боравак у трајању до
три седмице ради уметничког, научног и стручног усавршавања.
Захтев за плаћено одсуство ради краћег студијског боравка из става 1. овог члана,
подноси се Наставно-уметничко-научном већу у писаном облику, са образложењем и

документацијом која омогућава ближи увид у циљ студијског боравка и планиране
активности.
У захтеву за плаћено одсуство наставник, односно асистент наводе да ли током
периода за које траже одсуство имају на Факултету наставне обавезе (предавања, испите и
др.) и како ће те обавезе бити извршене.
Одлуку о плаћеном одсуству доноси Наставно-уметничко-научно веће, на основу
прибављеног мишљења одговарајућег већа департмана, односно већа катедре.
У случају давања позитивног мишљења, веће департмана, односно веће катедре
треба да предложи начин на који ће бити реализоване наставне обавезе наставника,
односно асистента који тражи одсуство.
Уколико веће департмана, односно веће катедре не да позитивно мишљење, у
обавези је да достави образложење.
Наставнику односно асистенту за време плаћеног одсуства припада зарада и остала
примања у складу са општим актима Факултета.
Дужи студијски боравак
Члан 7.
Наставнику, после пет година проведених у настави на Факултету може бити
одобрен дужи студијски боравак у земљи или иностранству, ради уметничког, научног,
односно стручног усавршавања, од интереса за Факултет, у трајању до једне академске
године.
Захтев за плаћено одсуство из става 1. овог члана, подноси се Наставно-уметничконаучном већу у писаном облику најкасније до почетка пролећног семестра текуће године
за идућу академску годину, са образложењем и документацијом која омогућава ближи
увид у циљ студијског боравка и планиране активности.
Одлуку о плаћеном одсуству ради дужег студијског боравка доноси Наставноуметничко-научно веће, на основу прибављеног мишљења одговарајућег већа департмана,
односно већа катедре.
У случају давања позитивног мишљења, веће департмана, односно веће катедре
треба да предложи начин на који ће бити реализоване наставне обавезе наставника, који
тражи одсуство.
Уколико веће департмана, односно веће катедре не да позитивно мишљење, у
обавези је да достави образложење.
Наставнику за време плаћеног одсуства припада зарада и остала примања у складу
са општим актима Факултета.
Уметнички, научни и стручни скупови
Члан 8.
Факултет финансира трошкове котизације ради учешћа наставника и асистента на
уметничким, научним и стручним скуповима, такмичењима и конкурсима из уже
уметничке, односно научне области за коју је изабран.

Ради остваривања права из претходног става овог члана, наставник, односно
асистент подноси захтев декану Факултета у коме наводи назив уметничког, научног,
односно стручног скупа, место и време одржавања, наслов рада са којим учествује на
скупу и прилаже позив за учешће на скупу или потврду да је рад уврштен у програм
скупа.
У захтеву за учешће на уметничком, научном или стручном скупу наставник,
односно асистент наводи да ли током периода за који се тражи одсуство има на Факултету
наставне обавезе (предавања, вежбе, испити и др.) и ако таквих обавеза има како ће те
обавезе бити извршене.
Одлуку о финансирању трошкова котизације ради учешћа наставника и асистената
на уметничким, научним и стручним скуповима доноси декан Факутета.
Самосталне изложбе и концертни наступи
Члан 9.
Наставник, односно сарадник подноси декану захтев плаћено одсуство ради
одржавања самосталне изложбе или концертног наступа у референтним галеријским
просторима, односно концертним салама. У захтеву се наводи назив манифестације, место
и време одржавања, назив дела која се излажу, односно концертни програм и прилаже
позив за учешће или потврду да су дело или дела уврштена у званични програм.
У захтеву за плаћено одсуство ради учешћа на манифестацији из става 1. овог
члана наставник, односно сарадник наводи да ли током периода за који се тражи одсуство
има на Факултету наставне обавезе (предавања, вежбе, испити и др.) и ако таквих обавеза
има како ће те обавезе бити извршене.
Одлуку о одобравању плаћеног одсуства ради учешћа наставника и сарадника на
манифестацијама из става 1. овог члана, доноси декан Факутета.
Трибине, радионице и мајсторски курсеви
Члан 10.
Наставник, односно сарадник, подноси декану захтев за плаћено одсуство ради
учешћа на трибини, радионици и мајсторском курсу из уже уметничке, односно, научне
области за коју је изабран. У захтеву се наводи назив манифестације, место и време
одржавања, организатор и прилаже се позив за учешће.
У захтеву за плаћено одсуство ради учешћа на манифестацији из става 1. овог
члана наставник, односно сарадник наводи да ли током периода за који се тражи одсуство
има на Факултету наставне обавезе (предавања, вежбе, испити и др.) и ако таквих обавеза
има како ће те обавезе бити извршене.
Одлуку о одобравању плаћеног одсуства о учешћа наставника и сарадника на
манифестацијама из става 1. овог члана, доноси декан Факутета.

Усавршавање ненаставних радника
Члан 11.
Ненаставним радницима Факултет покрива трошкове учешћа на домаћим стручним
скуповима и семинарима који су од значаја за усавршавање запослених за обављање
послова на које су распоређени.
Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев запосленог, а одлуку
поводом захтева доноси декан Факултета.
Подношење извештаја о обављеном стручном усавршавању
Члан 12.
По обављеном уметничком, научном и стручном усавршавању наставници и
сарадници подносе писани извештај Наставно-уметничко-научном већу Факултета, а
ненаставни радници декану Факултета.
Уколико запослени одустане од стручног усавршавања, дужан је да уплаћена
средства надокнади Факултету.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на Интернет
страници Факултета.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
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