На основу члана 25. Статута Медицинског факултета у Нишу, а у вези члана
121., став 1., тачка 1. Статута, на предлог Наставно научног већа са седнице од
11.07.2007. године, Савет Медицинског факултета на седници од 13.07.2007.
године донео је следећи
ПРАВИЛНИК
О ВРЕДНОВАЊУ НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ЗА ИЗБОР У НАСТАВНА ЗВАЊА

Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин бодовања радова објављених у
часописима и зборницима са рецензијом који се примењује приликом оцењивања
испуњености критеријума за изборе у звања наставника и сарадника Медицинског
факултета у Нишу у складу са Статутом.
Члан 2.
Правилник је усаглашен са вредностима индикатора научне компетентности
прописаних од стране Министартва за науку и заштиту животне средине Републике
Србије и са начином вредновања научноистраживачких резултата истраживача
према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача (бр. 110-00-47/2007-01; Службени
гласник РС бр.35 од 17.04.2007. године).
Члан 3.
Вредност радова (Р) исказује се квантитативно на следећи начин:
Категорија рада
Врста рада
Вредност
Р51
Рад у водећем часопису међународног значаја
5
Р52
Рад у часопису међународног значаја
3
Р52-б
Рад у часопису међународног значаја ван
2,5
Листе SCI
Р53
Пленарно предавање по позиву на скупу
3
међународног значаја штампано у целини
(доказ-оригинални позив)
Р54
Рад саопштен на скупу међународног значаја
1
штампан у целини
Р61
Рад у водећем часопису националног значаја
2
Р62
Рад у часопису националног значаја
1,5
Р64
Уводно предавање на скупу националног
1,5
значаја штампано у целини
Р65
Рад саопштен на скупу националног значаја
0,5
штампан у целини
Р71
Пленарно предавање на скупу међународног
1,5
значаја штампано у изводу
Р72
Рад саопштен на скупу међународног значаја
0,5
штампан у изводу
Р73
Рад саопштен на скупу националног значаја
0,2
штампан у изводу

Члан 4.
Међународни часописи вреднују се према Science Citation Index-у (Journal
Citation Report), односно према категоризацији радова верификованих од стране
матичних научних одбора Министарства науке и заштите животне средине.
Члан 5.
Водећи међународни часопис (Р51) јесте часопис који има импакт фактор на
Листи SCI 1,0 или већи за годину у којој је рад публикован или се налази у првих
50% часописа са Листе SCI по категоријама наука/научних области, односно
дисциплина.
Члан 6.
Категорији Р52 припада преосталих 50% часописа са Листе SCI (медицинске,
природно-математичке науке, техничко-технолошке и биотехничке науке) као и
часописи које су у ту категорију сврстали матични научни одбори у одговарајућој
научној области у складу са чланом 35. Правилника о поступку и начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача (бр. 110-00-47/2007-01; Службени гласник РС бр.35 од 17.04.2007.
године).
Члан 7.
Категорији Р52-б припадају часописи који се не налазе на Листи SCI али су
индексирани у следећим међународним базама података које су релевантне за
одговарајуће научне области: SCOPUS, Medline, Biological Abstracts, International
Pharmaceutical Abstracts, Chemical Abstracts, Environmental Engineering Abstracts и
Electrical Engineering Abstracts.
Члан 8.
Водећи национални часопис (Р61) је часопис који издаје национално научно
удружење или институција, који има редакцију састављену од познатих научних
радника, који редовно излази, има размену са 10 земаља у свету, има рецензију од
два еминентна рецензента и испуњава стандарде прописане условима Народне
библиотеке Србије (извод и кључне речи на једном од светских језика, резиме на
једном од светских језика, ISBN и UDK број, категорију рада).
Члан 9.
Часописи у чијем издавању учествује Медицински факултет у Нишу
бодоваће се на следећи начин:
- Facta Universitatis
категорија R61 (2 поена)
- Acta Stomatologica Naissi
категорија Р61 (2 поена)
- Acta Facultatis Naissiensis
категорија Р61 (2 поена)
- Acta Medica Medianae
категорија Р62 (1,5 поена)

Члан 10.
Прегледни чланак јесте чланак који обрађује један научни проблем са
критичким освртом и личним доприносом аутора том проблему и има најмање 10
аутоцитата. Ако је број аутора чланка већи од 3, коефицијент Р се дели са n-2 где је
n – број аутора.
Члан 11.
Међународни научни скуп јесте научни скуп који организује регистровано
научно удружење или регистрована научна институција, у земљи или
иностранству, који има међународну селекцију и рецензију одабраних радова и
један од светских језика за саопштавање и публиковање радова.
Члан 12.
Национални научни скуп јесте научни скуп који организује регистровано
научно удружење или регистрована научна институција, чији организациони и
програмски одбор чине еминентни научници из области којом се скуп бави, и који
објављује зборник радова и/или зборник резимеа радова.
Члан 13.
Правилник ступа на снагу и примењиваће се наредног дана од дана
доношења на Савету.
Правилник се објављује на web страници Медицинског факултета.
У Нишу, 13.07. 2007. године
Број: 12-4177-4
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