Меѓународен Универзитет Визион

Врз основа на членовите 8, 94, 171-196 од Законот за високото образование(„Службен
весник на Република Македонија“ бр..82/2018) и 37- 45 од Законот за научноистражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008,
103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015 и 30/2016) а
во согласност со Статутот на Меѓународен Универзитет Визион во Гостивар,
универзитетскиот Сенат, на седницата одржана на 25.09.2018 година, го донесе
следниот

ПРАВИЛНИК
за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни,
научни, наставни и соработнички звања,

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на

на

Меѓународен Универзитет Визион“ во Гостивар. Овој Правилник непосредно ќе се
применува на единиците на Меѓународен Универзитет Визион“ во Гостивар.
Член 2
Високообразовната, научноистражувачката и уметничката дејност на факултетите и
институтите ја остваруваат лица избрани во наставно-научни, наставно-стручни,
научни, наставни и соработнички звања.
НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
Член 3
На факултетите лицата се избираат во наставно-научните звања: доцент, вонреден
професор и редовен професор.
На институтите лицата кои вршат научноистражувачка дејност се избираат во научни
звања: научен соработник, виш научен соработник и научен советник.
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Член 4
Изборот на доцент, вонреден професор, научен соработник, виш научен соработник, како
и изборот во наставно-стручни, наставни и соработнички звања го врши наставнонаучниот совет на факултетот, односно научниот совет на институтот.
Изборот на редовен професор и научен советник го потврдува Универзитетскиот сенат
на Меѓународен Универзитет Визион во Гостивар, по одлука на наставно-научниот совет
на факултетот, односно научниот совет на институтот.

Член 5
На факултетите можат да се избираат лица и во звањата насловен доцент и насловен
вонреден професор, според услови и во постапка утврдени со овој Правилник, Статутот
на МУВ и Законот за високото образование на Р.Македонија.
Член 6
Научните и соработничките звања утврдени во Законот за научно-истражувачката
дејност се еквивалентни со наставно-научните звања регулирани со Законот за високото
образование. Научните звања стекнати според Законот од ставот 1 на овој член,
одговараат на следните звања утврдени со законот кој се однесува на високото
образование: научен советник - редовен професор; виш научен соработник - вонреден
професор; научен соработник - доцент во високото образование.
Член 7
Изборот во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди се врши според услови и критериуми утврдени со закон, овој
Правилник и Анексот бр. 1 на овој Правилник.
Анексот бр. 1 од став 1 на овој член се применува за избор во наставно-научни, научни
и наставно-стручни звања.
Рецензентската комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до денот на
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. За
избор во наставно-научни, научни и наставно-стручни звања покрај вреднувањата од
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почетокот на кариерата, лицата треба да го исполнуваат и минималниот број поени од
последниот избор како што е утврдено со овој Правилник.
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Член 8
Резултатите на лицата кои конкурираат за избор во наставно-научни и научни звања се
оценуваат во следниве четири области:
•

наставно-образовна дејност (НО);

•

научноистражувачка дејност(НИ);

•

стручно-уметничка дејност (СУ);

•

стручно-апликативна дејност (СА).

За секоја од овие области се добива соодветен број поени, дефинирани во Анекс 1 на
овој Правилник.
Член 9
За доцент може да биде избрано лице кое ги исполнува законските услови и ги владее
трите јазици на кои се акредитирани студиските програми на Универзитетот:
македонски, турски и англиски, од кои најмалку два од нив на ниво C1 согласно
европското јазично портфолио,
Минималниот број поени што треба да ги оствари лицето за да може да биде избрано во
звањето доцент се прикажани во Табелата 1.
Член 10
За вонреден професор може да биде избрано лице кое ги исполнува законските услови и
ги владее трите јазици на кои се акредитирани студиските програми на Универзитетот:
македонски, турски и англиски, од кои најмалку два од нив на ниво C1 согласно
европското јазично портфолио.
Минималниот број поени што треба да ги оствари лицето за да може да биде избрано во
звањето вонреден професор се прикажани во Табелата 1.
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Член 11
За редовен професор може да биде избрано лице кое ги исполнува законските услови и
ги владее трите јазици на кои се акредитирани студиските програми на Универзитетот:
македонски, турски и англиски, од кои најмалку два од нив на ниво C1 согласно
европското јазично портфолио.
Минималниот број поени што треба да ги оствари лицето за да може да биде избрано во
звањето редовен професор се прикажани во Табелата 1.
Табела 1
Во долу наведената табела се прикажани минималниот број поени што треба да ги
оствари лицето за да може да биде избрано во наставно-научно звање од наставнонаучна област.

Звање

Минимален број на поени

Вкупно

НО

Минимален број на

НИ*

СА

поени по сите основи
Доцент

10

25

5

40

Вонреден професор

10

35

5

60

Редовен професор

10

45

5

80

*За Архитектонскиот факултет, колоната НИ се употребува како НИ+СУ и во неа се
акумулираат поените од научноистражувачката и стручно- уметничката дејност во облик
признат од струката.
Табела 1.1
Во долу наведената Табела се прикажани минималниот број поени за избор во повисоко
наставно-научно звање од наставно-научната област.Критериумите од оваа табела се
применуваат во случаи кога изборот во наставно-научни, односно научни звања е
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направен на други универзитети, односно високообразовни установи надвор од МУВ.
Дополнителните потребни поени се собираат од претходните периоди на избор.
Звање

Минимален број на поени

Вкупно

НО

Минимален

НИ*

СА

број

на

поени по сите основи
Доцент

10

25

5

40

Вонреден професор

20

60

10

90

Редовен професор

30

105

15

150

*За Архитектонскиот факултет, колоната НИ се употребува како НИ+СУ и во неа се
акумулираат поените од научноистражувачката и стручно- уметничката дејност во облик
признат од струката.
Член 12
За лектор може да биде избрано лице кое има завршено студии од втор циклус од научна
област во која се избира и покажува способност за наставна работа, владее со
проблемите на својата дисциплина и има практично искуство во наставната работа.
За виш лектор може да биде избрано лице кое има завршено студии од втор циклус од
научната област во која се избира, објавени научни и стручни трудови и покажува
способност за наставна работа.
Табела 2

Звање

Минимален број на поени

Вкупно

НО

Минимален

НИ

СА

број

поени по сите основи
Лектор

15

5

10

30

Виш лектор

15

15

10

40

на
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Член 13
За асистент може да биде избрано лице кое ги исполнува законските услови и ги владее
трите јазици на кои се акредитирани студиските програми на Универзитетот:
македонски, турски и англиски, од кои најмалку два од нив на ниво C1 согласно
европското јазично портфолио.
Член 14
За демонстратор може да биде избрано кое ги исполнува законските услови и ги владее
трите јазици на кои се акредитирани студиските програми на Универзитетот:
македонски, турски и англиски, од кои најмалку два од нив на ниво C1 согласно
европското јазично портфолио.
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР
Член 15
Рецензентската комисија ја формира наставно-научниот совет на факултетот односно
научниот совет на институтот во рок не подолг од 30 дена од денот на завршувањето на
рокот за пријавување на кандидатите.
Рецензентската комисија се состои најмалку од три члена. Членовите на рецензентската
комисија можат да бидат од факултетот, односно институтот во кој се врши изборот, од
други факултети, односно институти на Универзитетот и од други високообразовни и
научни установи кои вршат високообразовна дејност .
Членовите на рецензентската комисија не можат да бидат во пониски звања од звањето
во кое се избираат кандидатите.
Членови на рецензентската комисија можат да бидат и пензионирани лица во наставнонаучното звање редовен професор, односно научен советник, согласно со овој
Правилник.
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Член 16
Повеќе од половината од членовите на рецензентската комисија ја сочинуваат лица во
наставно-научни звања од истото наставно-научно, односно уметничко подрачје во
наставно-научната, односно уметничката област во која се избира кандидатот, а другите
членови можат да бидат од сродна наставно-научна, односно уметничка област.
Соодветноста и сродноста од став 1 на овој член ја утврдува наставно-научниот совет,
врз основа на научните односно уметничките области, подрачја и наставни дисциплини
утврдени од Универзитетот.
Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член соодветно се применуваат и за составот на
рецензентската комисија за избор во научни, односно соработнички звања, така што за
член на рецензентската комисија за избор во научно, односно соработничко звање,
покрај лице избрано во наставно-научно звање, може да биде и лице избрано во научно
звање.
Член 17
Деканот на факултетот, во рок не подолг од 8 дена ги известува членовите на
рецензентската комисија и им ја доставува целокупната документација.
Член 18
Рецензентската комисија на факултетот, односно институтот, поднесува реферат за сите
пријавени кандидати. Рефератот содржи:
- предлог за избор во звање кога од кандидатите кои ги исполнуваат условите
за избор во звање се предлага еден и се предлага звањето во кое може да
биде избран;
-предлог да не се изврши избор кога ниеден од пријавените кандидати не ги исполнува
условите за избор во звање.
Рецензентската комисија поднесува реферат и во случај кога нема предлог од став 1
на овој член, односно рефератот содржи издвоени мислења на членовите на комисијата.
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Рецензентската комисија го донесува предлогот со мнозинство гласови од вкупниот број
членови.
Член 19
Рецензентската комисија е должна да поднесе реферат во рок од 3 месеци од денот на
доставувањето на документацијата. Доколку рецензентската комисија не поднесе
реферат во рокот утврден во став 1 на овој член, се формира рецензентска комисија со
променет состав.
Предлог за формирање нова рецензентска комисија поднесува деканот.
Член 20
Рефератот на рецензентската комисија содржи: биографски податоци на кандидатот,
оцена на научните, уметничките, стручните, педагошките и други остварувања на
кандидатите кои се од важност за утврдување на условите за избор во звање, податоци
за објавените стручни и научни трудови и оцена на тие трудови, оценка од спроведената
анкета на студентите (позитивна/негативна), други услови, податок кога лицето
последен пат било избрано и во кое звање, како и предлог од членот 17 од овој
Правилник.
Рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски јазик.
Доколку еден од членовите на рецензентската комисија е од странски универзитет,
рефератот, односно извештајот, се пишува на македонски и на англиски или турски јазик,
по избор на членовите на рецензентската комисија.
Член 21
Деканот на Факултетот, е должен, во рок од 3 работни дена, да го достави рефератот на
рецензентската комисија до Универзитетот, заради објавување во Билтенот на
Универзитетот на веб-страницата на Универзитетот. Објавувањето трае најмалку 15 дена
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ПРАВО НА ПРИГОВОР
Член 22
Во рок од 5 дена од денот на објавувањето на рефератот на рецензентската комисија во
Билтенот на веб-страницата на Универзитетот, лица - учесници во постапката, наставнонаучни и научни работници, наставници и соработници од факултетот, институтот и од
соодветна наставно-научна област на други

високообразовни установи можат да

поднесат приговор на објавените реферати за избор во наставно-научни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања.
ПРЕДВРЕМЕН ПРЕСТАНОК НА ИЗБОРОТ
Член 23
Лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање и
асистент-докторанд е должно постојано научно, стручно, односно уметнички да се
усовршува

и

докажува,

успешно

да

ја

остварува

високообразовната

и

научноистражувачката дејност, да придонесува за создавање наставно-научен, научен,
односно уметнички подмладок, да се грижи за успешно остварување на студиските
програми и да придонесува за развојот, односно примената на научната, односно
уметничката дејност за која е избран.
Член 24
На лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно исоработничко звање
и асистент-докторанд може да му престане работниот однос и пред истекот на времето
за кое е избрано, под услови и постапка утврдени со закон и со овојПравилник, ако се
утврди дека подолго време не ги исполнува обврските, ако ги попречува законските и
статутарните активности на факултетот, научниот институт, Универзитетот, или ги
попречува другите членови во остварувањето на нивните права и извршувањето на
должностите во установата, ако престанале да постојат основните услови врз основа на
кои е извршен изборот.
На лицето избрано во наставно-научно, научно, наставно-стручно и соработничко звање
и може да му престане работниот однос и пред истекот на времето за кое е избрано и во
други случаи и постапка утврдени со закон и статут.

Меѓународен Универзитет Визион

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 25
Овој Правилник може да биде предмет на измени и дополнувања согласно Законот за
високото образование на Република Северна Македонија и стандардите за високо
образование.
Член 26
Измени и дополнувања на овој Правилник може да врши Универзитетскиот Сенат.
Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат во иста постака како постапката за
негово донесување.
Член 27
Овој Правилник стапува на сила на денот на донесувањето и се објавува во
Универзитетскиот Гласник.

Претседател на Сенат

Меѓународен Универзитет Визион

ПРИЛОГ

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, НАСТАВНОСТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: (име, татково име и презиме)
Институција: (назив на факултетот/институтот)
Научна област:

Р.б.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ Поени
(НО)
Во земјата

НАСТАВНО-ИСТРАЖУВАЧКА
ДЕЈНОСТ
и
СТРУЧНО
УМЕТНИЧКИ АКТИВНОСТИ (НИ)

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА
ДЕЈНОСТ,
ОРГАНИЗАЦИСКОРАЗВОЈНА И ДЕЈНОСТИ ОД
ПОШИРОК ИНТЕРЕС (СА)

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА ПОЕНИ
КАНДИДАТОТ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
ВКУПНО

Во странство

Меѓународен Универзитет Визион

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Одржување на настава (се вреднува врз основа на одлука на ННС за распределба на
предмети)
- од прв циклус студии
0,5
- од втор циклус студии
1
- од трет циклус студии
1
Одржување на вежби (се вреднува врз основа на одлука на ННС за распределба 0,5
на предмети)
Настава во школи и работилници
- раководител
1,5
- учесник
1
Одржување на теренска настава
0,5
Одржување на вежби (лабораториски, клинички, аудиториски или
изработка на семинарски труд)
Подготовка на нов предмет
- предавања
- вежби
Консултации со студенти (се цени врз основа на одлука на ННС за распределба
на предмети)
Ментор на дипломска работа
Член на комисија за оцена или одбрана на докторат
Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа
Позитивно рецензиран универзитетски учебник
автор
коавтор
Изменето и дополнето издание на учебник
- автор
- коавтор
Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум
- автор
- коавтор
Интерна скрипта од предавања
Интерна скрипта од вежби
Научно-популарна книга
- автор
- коавтор
Научно-популарна или наставно-историска статија во стручно-методско
списание
Рецензент на универзитетски учебник
Пакет материјали за одреден предмет
Уредник на зборник на текстови за одреден предмет
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ментор на докторска дисертација
Коментор на докторска дисертација
Ментор на магистерска работа
Коментор на магистерска работа
Раководител на национален научен проект
Раководител на меѓународен научен проект
Национален координатор на меѓународен научен проект
Учесник во национален научен проект
Учесник во меѓународен научен проект
Монографија
Монографија објавена во странство
Дел од монографија
Дел од монографија објавен во странство
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно
списание
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Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно
Научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор
Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно популарно
списание

6

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно
популарно списание со меѓународен уредувачки одбор

3

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови
од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки одбор
Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција
Пленарно предавање на научен/стручен собир
Секциско предавање на научен/стручен собир
Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество
Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество
Одржано предавање по покана на универзитет
Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет
Апстракт објавен во зборник на конференција
- меѓународна
- национална

3
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СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
Јавно изведено или претставено уметничко дело од областа на
архитектурата и урбанизмот, во облик признат во струката

8

Самостојно јавно претставување на архитектонски и урбанистички дела со
публикација

8

Идејно архитектонско решение
Изведен архитектонски објект
Изведен архитектонски објект од национално значење
Учество на светска архитектонска и урбанистичка манифестација со
национално претставување

4
6
8
8

Самостојно јавно претставување на архитектонски проекти (во земјата по
повик од национална установа)

5

Учество на архитектонски или архитектонско-урбанистички конкурс
Урбанистичко решение за простор од национално значење
Урбанистичко решение за простор од градско значење
Куратор на изложба од областа на архитектурата и урбанизмот
Идејно обликовно решение за елементи од мебел, урбана опрема и други
објекти

4
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2
1

Изведен елемент од мебел, урбана опрема или друг предмет
Урбанистичко решение
Архитектонско-урбанистичко решение за партерни и амбиентални целини
Групно јавно претставување на архитектонски и урбанистички дела
Учество на архитектонски или архитектонско-урбанистички конкурс
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Стручна монографиј
Стручна монографија објавена во странство
Книга од стручна област
- автор
- коавтор
Поглавје во книга
- автор
- коавтор
Речник или стручна енциклопедија
- автор
- коавтор
Авторство на одредница во речник или енциклопедија
Основен школски или средношколски учебник
- автор
- коавтор
Рецензент на учебник за средно или основно образование
Координатор во подготовката на елаборат за нова студиска програма
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија,
проценка на капитал, систематизација, методологија

7
10

Патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост

4

Идеен проект
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Студија, физибилити студија, истражување на пазарот
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Главен (основен) проект
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Изведбен проект
- одговорен проектант
- учесник/соработник
Ревизија
- одговорен
- учесник/соработник
Дизајн или изработка на информациски систем
Учество во работата на комисии за државни натпревари
Учество во промотивни активности на факултетот/институтот
Објавено дело во каталог од национална ликовна манифестација
Објавено дело во каталог од меѓународна ликовна манифестација
Учество на национални ликовни симпозиуми (колонии)
Учество на меѓународни ликовни симпозиуми (колонии)
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Член на национална жири-комисија
Член на меѓународна жири-комисија
Идеен архитектонски проект
- автор
- учесник/соработник
Основен архитектонски проект
- автор
- учесник/соработник
Урбанистички проект
- автор
-учесник/соработник
Урбанистички план
- автор
- учесник/соработник
Дела од архитектонска визуелизација, мултимедиски и графички
дизајн
- автор
- учесник/соработник
Изработка на нов софтверски пакет
Превод
- книга/учебник
- дел од книга
- статија
Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни
центри
Лекторирање на трудови на странски/македонски јазик
- книга 1
-дел од книга 0,5
- статија 0,25
Претседател на комисија за изработка на закон 6
Член во комисија за изработка на закон 4
Претседател на комисија за изработка на измени и дополнувања на
закон; изработка на подзаконски акт

1
2

Член во комисија за изработка на измени и дополнувања на закон;
изработка на подзаконски акт
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ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Уредник на научно/стручно списание
Уредник на меѓународно научно/стручно списание
Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание
Член на научен совет на научно/стручно списание
Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание
Уредник на зборник на трудови на високообразовна и научна институција
Уредник на зборник на трудови на меѓународна високообразовна и научна
институција
Уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир
Претседател на организационен или програмски одбор на научен/стручен
собир
Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир
Претседател на организационен или програмски одбор на меѓународен
научен/стручен собир
Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/
стручен собир
Државна награда за научни постигнувања
- самостоен
- учесник во тим
Награда за научни постигнувања од струкова организација
- самостоен
- учесник во тим
Студиски престој во странство
- до три месеци
- до 6 месеци
- повеќе од 6 месеци
Членство во извршно тело на меѓународна организација која
поддржува/организира научноистражувачка дејност (ФП7, ЦОСТ, ИЦГЕБ,
ИЕАЕ и сл.)
- претседател
- член
Изготвување и пријавување на научен/образовен национален проект
- носител
- соработник
Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен проект
- носител
- соработник
Ректор
Проректор
Декан/директор
Продекан/заменик директор
Раководител на внатрешна организациона единица
Член на Универзитетскиот сенат
Член на универзитетска комисија
Член на факултетска комисија
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Член на комисија за избор во звање
Координатор на студиска програма
Раководител на постдипломски или докторски студии
Подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл.)
Уредник на унивезитетско гласило
Член на уредувачки одбор на универзитетско гласило
Учество во комисии и тела на државни и други органи
Претседател на Советот за наука на Министерството за образование и
наука
Член на Советот за наука на Министерството за образование и наука
Национален координатор за одредена стручна област
Учество во изработка на национална програма од одредена област
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