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ОДЛУКУ
о усвајању Правилника о упису и правилима студија
I Усваја се Правилник о упису и правилима студија којим се ближе уређују услови за
упис студената, организација и правила студија на основним и мастер академским
студијама на Факултету примењених наука у Нишу.
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III Одлуку доставити Секретару и Архиви.
У Нишу, 28.12.2018. године

ПРАВИЛНИК
о упису студената и правилима студија на
основним и мастер академским студијама
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови за упис студената, организација и правила
студија на основним и мастер академским студијама Факултетa примењених наука у
Нишу ( у даљем тексту: Факултет).
II УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Упис у прву годину студија
Члан 2.
У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати са положеним
општом или стручном матуром у складу са Законом о високом образовању и законом
којим се уређује средње образовање. Студент се уписује на Факултет у статусу
студента које се сам финансира.
Члан 3.
Одлуку о броју студената за упис у прву годину основних академских студија доноси
Универзитет на предлог Наставно-научног већа Факултета, а који не може бити већи од
броја утврђеног у дозволи за рад.
Члан 4.
Конкурс за упис студената у прву годину студија расписује Универзитет.
Конкурс саджи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила
за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају
студенти.
Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године, односно
најкасније до краја маја месеца.
Члан 5.
Факултет уписује кандидате уз признавање опште, односно стручне матуре за упис на
студијске програме основних академских студија.
Факултет сачињава ранг листе пријављених кандидата по студијским програмима на
основу укупног броја бодова остварених:
- општим успехом постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању,
- успехом на матури и
- успехом на испиту за проверу знања и способности.
Члан 6.
Резултате на испиту за проверу знања и способности и рангирање кандидата за упис у
прву годину основних академских студија врши Комисија за упис и пријем студената и
састоји се од најмање три члана које именује декан Факултета, на предлог Наставно –
научног већа Факултета за сваки студијски програм. Комисија за упис и пријем
студената учествује у припремама за полагање и спроводи испит за проверу знања и

способности, утврђује укупан број бодова који су кандидати остварили у средњем
образовању и на испиту за проверу знања и способности, односно јединствену ранг
листу кандидата и објављује јединствену ранг листу на огласној табли и на сајту
Факултета.
Члан 7.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединствној ранг листи није
утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети жалбу декану Факултета у року
од 24 часа од објављивања јединствене ранг листе. Декан Факултета је дужан да донесе
решење по жалби у року од 24 часа од подношења исте.
Члан 8.
Након протека рока за подношење жалбе, декан Факултета објављује коначне ранг
листе пријављених кандидата за сваки студијски програм.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном
року, Факултет ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на
коначној ранг листи.
Члан 9.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим
условима као и домаћи држављанин, ако познаје српски језик.
Члан 10.
Страни држављанин уз пријаву на конкурс за упис у прву годину студија доставља
копију стране дипломе и сведочанства о стеченом средњем образовању у
четворогодишњем трајању, оригиналан превод дипломе и уверење о знању српског
језика.
Упис студента са друге високошколске установе и другог студијског програма
Члан 11.
Студент основних академских студија друге високошколске установе, студент
студијског програма основних академских студија које организује Факултет, лице које
има стечено високо образовање на основним академским студијама на другој
високошколској установи и лице коме је престао статус студента, може се уписати,
односно може прећи на други студијски програм основних академских студија
Факултета.
Члан 12.
О упису, односно преласку на други студијски програм Факултета, одлучује декан на
предлог стручне комисије за признавање и преношење ЕСПБ бодова, на основу
могућности признавања и преношења ЕСПБ бодова. Стручну комисију за признавање и
преношење ЕСПБ бодова именује декан на сваком студијском програму. Стручна
комисија сачињава предлог решења у року од два дана и исти доставља декану.
Члан 13.
Преношење ЕСПБ бодова врши се на основу степена подударности садржаја
студијских програма и исхода процеса учења предмета положених на другој
високошколској установи, односно на другом студијском програму са садржајем истих
или сродних предмета на студијском програму факултета.

Члан 14.
Кандидат који је остварио ЕСПБ бодове на другој високошколској установи, односно
на другом студијском програму, уз попуњени образац Пријава за упис / Захтев за упис
на други студијски програм подноси доказе о оствареним ЕСПБ бодовима на другој
високошколској установи, односно другом студијском програму (додатак дипломи,
уверење о положеним испитима и сл.).
Члан 15.
Стручна комисија за признавање и преношење ЕСПБ бодова на основу поднетих доказа
утврђује подударност садржаја студијских програма и исхода учења положених
предмета на другој високошколској установи, односно другом студијском програму са
садржајем одговарајућег студијског програма факултета.
Члан 16.
У зависности од броја пренетих, односно признатих ЕСПБ бодова из истих или сродних
предмета, комисија даје предлог решења којим се утврђује: број признатих испита и
ЕСПБ бодова, годину студија коју кандидат може да упише, као и предмете које
кандидат треба додатно да положи из претходних година студија.
Члан 17.
На основу предлога стручне комисије декан факултета доноси решење којим се
нарочито дефинишу: број признатих ЕСПБ бодова, признати положени испити, година
студија коју кандидат уписује и предмети које кандидат додатно положе из претходних
година студија. Декан факултета доноси решење у року од 3 дана од дана достављања
предлога стручне комисије.
III УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Члан 18.
Мастер академске студије су студије другог степена.
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
односно у трајању од најмање четири године студија може да се упише на мастер
академске студије.
Члан 19.
Одлуку о броју студената на мастер академске студије доноси Универзитет на предлог
Наставно-научног већа Факултета, а који не може бити већи од броја утврђеног у
дозволи за рад.
Члан 20.
Конкурс за упис студената на мастер академске студије Факултета објављује
Универзитет најкасније до 10. октобра.
Члан 21.
Рангирање кандидата за упис на мастер академске студије врши се према просечној
оцени коју је кандидат остварио у току основних академских студија и дужини
студирања.
Јединствене ранг листе пријављених кандидата утврђује и објављује Комисија за упис и
пријем студената за сваки студијски програм.

Члан 22.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата није утврђен у складу са
одредбама конкурса, може поднети жалбу декану Факултета у року од 24 часа од
објављивања јединствене ранг листе. Декан Факултета је дужан да у року од 24 часа
донесе решење по жалби.
Члан 23.
Након истека рока за решавање по жалбама, декан Факултета објављује коначне ранг
листе за сваки студијски програм.
Коначна ранг листа је основ за упис студената на мастер академске студије.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном
року, уместо њега уписује се следећи кандидат према редоследу на коначној ранг
листи.
IV ПРАВИЛА СТУДИЈА
Услови за упис у наредну годину основних студија
Члан 24.
Наредну годину основних академских студија, односно другу, трећу или четвру годину
студија, може да упише студент који је остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из претходне
године студија.
Студент који студира уз рад, може да упише наредну годину студија ако је из
претходне године студија остварио најмање 30 ЕСПБ бодова.
Члан 25.
Студијским програмом се утврђују обавезни и изборни предмети за одређену годину
студија. Студент се при упису школске године опредељује које ће изборне предмете
уписати.
Члан 26.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске
године, уписује исти предмет.
Студент који не положи испит из изборног предмета, може поново уписати исти или се
определити за други изборни предмет.
Члан 27.
Облици наставе су:
-

предавања, као основни облик наставе
вежбе, које могу бити лабораторијске, ранунарске, експерименталне и др.
студијски истраживачки рад, као самостални рад студената у оквиру одређене теме
практична настава и стручна пракса
консултације

Кратки програм студија
Члан 28.
Ради стручног усавршавања лица са стеченим средњим образовањем за укључивање у
радни процес, Факултет изводи кратки програм студија који има јасно дефинисану
структуру, сврху и исходе учења.

Кратки програм студија може се изводити у обиму од 30 до 60 ЕСПБ бодова.
Образовање током читавог живота
Члан 29.
Факултет може у оквиру своје делатности реализовати програме образовања током
читавог живота ван оквира студијских програма за које је добио дозволу за рад.
Програмом образовања током читавог живота утврђују се услови, начин и поступак
реализације. Лице уписано на програм образовања током читавог живота нема статус
студента.
Права и обавезе студената
Члан 30.
Студент Факултета има права и обавезе утврђене Законом о високом образовању и
општим актима Факултета.
Студент има право:
-

на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање,
на благовремено и тачно информисање о питањима која се односе на студије,
на активно учешће у доношењу одлука, у складу са законом,
на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења,
на повластице које произилазе из статуса студента,
на подједнако квалитетне услове студија за све студенте,
на различитост и заштиту дискриминације,
на поштовање личности, достојанства, части и угледа,
да бира и буде биран у студенстки парламент и друге органе Факултета.

Студент је дужан да:
-

испуњава наставне и предиспитне обавезе,
поштује опште акте Факултета,
поштује права запослених у других студената Факултета,
учествује у доношењу одлука у складу са законом,
да благовремено измирује обавезе из уговора о плаћању школарине

Мировање права и обавеза студента
Члан 31.
Студенту се на његов захтев одобрава мировање права и обавеза у случају теже
болести, неге детета до годину дана живота, посебне неге детета и одржавања
трудноће.
Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплoђења, на њен
захтев одобрава се мировање права и обавеза.
Престанак статуса студента
Члан 32.
Студенту Факултета престаје статус студента у случају:
- исписивања са студија,
- завршетка студија,
- неуписивања школске године,

- кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских
година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад,
- изрицања дисциплинске мере искључења са студија Факултета.
Члан 33.
Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент које је уписан на
студије по афирмативној мери и студент који има статус врхунског спортисте задржава
статус до истека троструког броја школских година потребних за реализацију
студијског програма.
Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија због других
оправданих разлога о чему одлучује декан Факултета.
Академски називи
Члан 34.
Студент завршетком основних академских студија у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова стиче назив „дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских
студија из одговарајуће области.
Студент завршетком мастер академских студија стиче стручни назив „мастер“ са
назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области.
Завршетком кратког програма студија лицу се издаје сертификат о завршеном кратком
програму студија и стеченим компетенцијама.
Лицу које је савладало програм образовања током читавог живота издаје се уверење о
завршеном програму образовања и стеченим компетенцијама.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

