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На основу члана 96. став 6. Закона о високом образовању ( ''Сл. гласник РС'', бр.
88/17, 27/18 – др. закон, 73/18 ), члана 30. став. 3. и 4. и члана 60. став. 1. тачка. 18. Статута
Факултета примењених наука у Нишу, Наставно – научно веће Факултета на седници
одржаној дана 28.12.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Правилника о организацији студија уз рад
I Усваја се Правилник о организацији студија уз рад којим се уређује организација студија
уз рад за студенте који су запослени, односно за студенте који из других разлога нису у
могућности да редовно прате наставу на студијама на Факултету примењених наука у
Нишу.
II Правилник о организацији студија уз рад саставни је део ове одлуке.
III Одлуку доставити Секретару и архиви.

ПРАВИЛНИК
о организацији студија уз рад
Члан 1.
Правилником о организацији студија уз рад (у даљем тексту Правилник) утврђује се
организација студија уз рад за студенте који су запослени или који из других разлога нису
у могућности да редовно прате наставу на основним академским и мастер академским
студијама Факултета примењених наука у Нишу (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
Студенти из члана 1. овог Правилника при упису основних и мастер академских студија
дају изјаву о заснованом радном односу, односно наводе разлоге због којих нису у
могућности да редовно прате наставу.
Члан 3.
Факултет на одговарајући начин, најмање десет дана пре почетка наставе информише
студенте о начину, времену и месту одржавања наставе, као и циљевима, методама и
садржајима наставе.
Члан 4.
Студенту из радног односа може се организовати стручна пракса и практична настава у
организацији у којој је запослен, ако студент обавља послове који одговорају студијском
програму на који је уписан.
Члан 5.
Шеф катедре пре почетка сваког семестра сачињава списак студената на студијама уз рад
и распоред наставе који се доставља студентима на студијама уз рад.
Предметни наставник упознаје студенте на студијама уз рад са циљевима предмета,
методама и садржајима наставе, критерјумима и мерилима испитивања, начином
обезбеђивања јавности на испиту, начином остваривања увида у резултате испита и
другим питањима од значаја за студенте.
Члан 6.
Студент на студијама уз рад може да предложи тему за израду завршног рада која се
односи на делатност организације у којој је запослен, као и да се у тој организацији
одобри израда истог, ако се ради о теми завршног рада чији карактер то захтева.
Члан 7.
Студент на студијама уз рад при упису одговарајуће године основних академских студија
може да се определи за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 30 ЕСПБ
бодова, осим ако му је до краја студија остало мање од 30 ЕСПБ бодова. Студент на
студијама уз рад уписује наредну годину студија ако је остварио најмање 30 ЕСПБ бодова.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања.

