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ПРАВИЛНИК
о примени ЕСПБ система бодовања на
Факултету примењених наука у Нишу
Члан 1.
Европски Систем Преноса Бодова (у даљем тексту: ЕСПБ) заснован је на
европским тенденцијама високог образовања и Болоњском процесу који, поред
осталог, треба да омогући упоредивост дипломе на европском простору.
ЕСПБ систем бодова представља квантитативно мерило укупно уложеног рада
студената и у директној је вези са оптерећењем студената при савладавању
материје појединачног предмета и читавог студијског програма.
Члан 2.
Сваки наставни предмет на студијским програмима Факултета примењених
наука у Нишу (у даљем тексту: Факултет), без обзира на статус, обавезни или
изборни, предавања, вежбе, стручна пракса, семинарски рад, завршни рад на
основним академским студијама, мастер рад, научно – истраживачки рад и
израда докторске дисертације, исказује се бројем ЕСПБ бодова, а укупни обим
студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.
Члан 3.
Студијски програми који се изучавају на Факултету разврстани су на основу
укупног оптерећења које студент треба да искаже да би успешно савладао дати
студијски програм и то:
- oсновних академских студија које имају 240 ЕСПБ бодова;
- мастер акадмеских студија које имају 60 ЕСПБ бодова;
- докторских студија које имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно
остварен обим од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер
академским студијама.
Члан 4.
Квантификација уложеног рада кроз ЕСПБ систем бодова омогућава:
- јасан увид у план и програм студирања и даје могућност реалног сагледавања
ангажованости студента на њиховом савлађивању, како би студије успешно
окончао у предвиђеном року:
- увид у наставне програме других високообразовних установа и њихову
упоредивост са наставним програмом Факултета;
- добијање информација о студијском програму које је студент похађао и
успешно савладао у циљу бржег и адекватнијег запослења.
Члан 5.
Под појмом укупно уложен рад студената подразумева се време предвиђено за:
- предавања, вежбе, семинаре и друге облике активне наставе и
- припрему наставе, консултације, учење, полагање испита, израду дипломског
рада, пројеката, семинарских и других радова - самосталног и добровољног рада
који обухвата све видове ангажовања.

Добровољни рад је ангажовање студената без накнаде, које организује факултет
на пројектима од значаја за локалну заједницу. Пројекат је тематски у вези са
садржајем предмета на студијском програму факултета и вреднује се у систему
високог образовања.
Члан 6.
Квантитативна процена индивидуалног рада студента потребног за успешан
завршетак одређеног програма зависи од области студиија и предзнања
студента, а конкретно од сложености и значаја предмета на нивоу семестра и
целог студијског програма.
За кванитативну процену индивидуалног рада студента од значаја је и процена
потребног времена за прикупљање литературе, припрему писменог и усменог
дела испита, писање семинарских и других радова.
Члан 7.
У току једне школске године студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова, што
одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне
недеље.
Остварених 60 ЕСПБ бодова подразумева да студент у току године утроши 1500
сати рада у свим облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да
би савладао градиво.
Укупан број часова активне наставе на свим студијским програмима не може
бити мања од 600, нити већа од 900 часова у току једне школаке године.
Настава се одвија у току 30 радних недеља, из чега следи да у једној недељи
студент мора да има најмање 20 часова активне наставе.
Један ЕСПБ бод одговара 25 сати рада.
Члан 8.
Укупно ангажовање студената током године распоређује се у два семестра
равномерно, уз толеранцију од 20%, тако да збир ЕСПБ бодова у сваком
семестру буде минимално 24, а максимално 36 ЕСПБ бодова.
Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати
током наставе и изражава се поенима.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

