УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1630/1
24.10.2017. године
На основу члана 269. став 3. Статута Филозофског факултета, а у вези са
чланом 24. став 2. Закона о раду (''Сл. гласник РС'' бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), доносим
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У
БЕОГРАДУ
Члан 1.
У члану 42. тачки 7.в) која се односи на назив, опис послова и услове за
обављање послова радног места: ''СТРУЧНИ САВЕТНИК ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ
ПОСЛОВЕ У АРХЕОЛОШКОЈ ЗБИРЦИ'' у називу радног места брише се: ''У
АРХЕОЛОШКОЈ ЗБИРЦИ''.
Члан 2.
У члану 42. тачка 7.ђ), мења се и гласи:
''НАУЧНИ САРАДНИК – РУКОВОДИЛАЦ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИКЕ
а) Послови организације рада Лабораторије за експерименталну психологију:
- одржава лабораторијску технику у исправном стању;
- припрема инструменте за вежбе студената по групама;
- припрема и одржава лабораторијску технику пре и током истраживања;
- учествује у мерењу инструментима током истраживања;
- учествује у обради резултата истраживања;
- обавља и друге послове по налогу руководиоца.
б) Научно-истраживачки рад:
- учествује у истраживањима;
- прати научна достигнућа;
- пише индивидуалне научне радове односно учествује у изради
колективних научних радова;
- учествује у програмима научне сарадње у земљи и иностранству.
- Програмирање научног рада: учествује у изради пројеката, учествује у
изради нацрта истраживања за пројекте.

в) Информационо-документациона делатност: учествује у изради концепције
информационе и документационе делатности у својој области.
г) Наставна делатност: учествује по потреби у извођењу вежби и практичних
радова студената, учествује по потреби у испитима и оценама семинарских радова
на обавезним и изборним предметима који се одржавају у оквиру Лабораторије; по
потреби учествује у реализацији курсева на докторским академским студијама.
У с л о в и : Да је лице завршило докторске академске студије психологије,
да је изабрано у научно звање научни сарадник на начин и по поступку прописаним
законом којим је регулисана научноистраживачка делатност, да се бави
научноистраживачким радом и да има објављене и рецензиране научне радове и
друге научноистраживачке резултате као и да поседује способност самосталног
научноистраживачког рада''.
Члан 3.
Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији
послова на Филозофском факултету у Београду, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на интернет страници Факултета.

- Објављено на интернет страници
Факултета 24.10.2017. године.
- Правилник о изменама и допунама
Правилника ступа на снагу 1.11.2017.
године.
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