Број.377/11
На основу чл. 64. став 2. тачка в. Закона о високом образовању и чл.
26. став 1. тачка 3. Статута Слобомир П Универзитета, на сједници Сената
Универзитета одржаној дана 20.07.2011. године, усвојио је

ПРАВИЛНИК
О ПРАВУ НА ПРОМЈЕНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА , ПРЕЛАЗАК НА
СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ СЛОБОМИР П УНИВЕРЗИТЕТА И О
КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ПРЕНОШЕЊА ECTS БОДОВА
Члан 1.
Овим Правилником прописују се право на промјену студијског
програма, прелазак на студијске програме Универзитета и критеријуми и
услови преношења ECTS бодова између различитих студијских програма
Слобомир П Универзитета (у даљем тексту Универзитет) као и других
високошколских установа.
Промјена студијског програма
Члан 2.
Студенту Универзитета се може омогућити прелазак са једног
студијског програма на други, под условима које утврђује Сенат
Универзитета, на приједлог Вијећа факултета/академије.
Право на промјену студијског програма може се остварити прије
почетка наставе на лични захтјев.
Уз захтјев за промјену студија или студијског програма прилажу се
документа о постигнутом успјеху на студију, односно студијском програму
са кога се студент преписује.
Вријеме студирања на студијском програму са кога се студент
преписује урачунава се у укупно трајање студија.
Мобилност на Универзитету
Члан 3.
Студент Универзитета може остварити дио студијског програма
истог нивоа и врсте студија на другом факултету Универзитета под
условима и на начин прописан студијским програмом факултета.
Дио студијског програма који студент из става 1. овог члана
остварује на другом факултету Универзитета, може обухватити један или
више предмета.
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По завршетку дијела студијског програма на другом факултету
Универзитета, студент наставља студије на свом факултету и преноси ECTS
бодове за успјешно положене испите.
У поступку признавања стечених ECTS бодова, цијени се да ли је
студент кроз обрађен и положен програм стекао знање и вештине у
довољној мјери за признавање испита.
Члан 4.
Студенту који је положио испит на другом студијском програму
признаје се положени испит, ако предмет из којег је испит положен, по
свом садржају и обиму одговара предмету који је студент уписао, што се
доказује документима предвиђеним ECTS правилима.
Решење о признавању испита на приједлог предметног наставника
доноси декан.
Ако предмет из којег је испит положен по свом садржају и обиму од
80% одговара предмету који је студент уписао, наставник може признати
испит у цјелини ако је оцијенио да је студент кроз обрађен и положен
програм стекао знање и вјештине у довољној мјери за признавање испита.
Наставник из претходног става овог члана попуњава посебан образац
о признавању испита.
Признавањем испита признаје се и оцјена којом је студент оцијењен
на испиту.
Члан 5.
Наставник може дјелимично признати испит који је студент положио
на другом студијском програму.
Студент има право да се према инструкцијама одговорног наставника
припреми за полагање допунског испита који има може да полаже у оквиру
редовних испитних рокова.
Одговорни наставник код кога студент полаже допунски испит дужан
је да приликом оцењивања узме у обзир оцену којом је студент оцењен на
испиту који је положен на другом студијском програму.

ECTS.

Члан 6.
Број бодова признатог испита утврђује се у складу са правилима

Решење о признавању испита са пратећом документацијом трајно се
чува у досијеу студента.
Прелазак на студијске програме Универзитета
Члан 7.
Право накнадни упис и на прелазак и на студијске програме
Универзитета има:
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1. студент студија првог циклуса друге високошколске установе из
исте или сродне научне области, уколико испуњава услове
предвиђене статутом Универзитета, осим уколико му је до
окончања студијског програма на високошколској установи на
којој је био уписан остало мање од 60 ECTS бодова,
2. лице које има стечено високо образовање на првом циклусу
образовања на студијама на другој високошколској установи из
сродне научне области и
3. лице коме је престао статус студента у складу са Законом и
Статутом.
Члан 8.
Упис и прелазак на студијски програм Универзитета, може се
извршити до почетка школске године, односно до почетка семестра, почев
од објављивања конкурса за упис на студије.
О упису и преласку на студијски програм на Универзитету одлучује
декан, уз потребне претходне анализе, а посебно могућности преношења
ECTS бодова.
Члан 9.
Услови за прелазак на студијски програм Универзитета и упис лица
или студента су:
1. студент треба да поднесе доказе о оствареним ECTS бодовима на
студијском програму друге високошколске установе из сродне
научне области,
2. студент се уписује у годину, односно семестар студија, зависно од
броја пренетих – признатих ECTS бодова из истих или сродних
предмета, у складу са статутом Универзитета.
Члан 10.
Преношење ECTS 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 одговарајућег факултета.
Подударност садржаја предмета из става 1. овог члана мора износити
најмање 80%.
Члан 11.
О упису, односно о преласку студента или лица, ректор, на приједлог
посебне Комисије, доноси рјешење у коме се нарочито наводи:
1. број признатих ECTS бодова у оквиру обима студија од 240 ECTS
бодова.
2. број ECTS бодова који ће бити уписани у додатак дипломи и
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3. предмети које лице из ст. 1. овог члана треба да положи да би
остварило обим студија од 240 ECTS бодова.
У поступку признавања стечених ECTS бодова, цијени се да ли је
студент кроз обрађен и положен програм стекао знање и вештине у
довољној мери за признавање испита на студијском програму Универзитету
на који прелази.
У поступку признавања стечених ECTS бодова комисија из ст. 1. овог
члана формира свој приједлог на основу мишљења и приједлога
предметног (одговорног) наставника за сваки поједини сродни предмет
студијског програма.
У поступку признавања стечених ECTS бодова примјењују се
критеријуми и услови за признавање бодова који су предвиђени правилима
о мобилности на Универзитету.
Рок у коме је комисија дужна да спроведе поступак признавања
испита је 15 дана почев од дана подношења захтјева студентској служби.
Студент коме су признати испити, дужан је разлику испита положи
прије него што приступи полагању испита из године у коју је уписан, а коју
може полагати прије испитних рокова.
Препис студената који су уписани прије ступања на снагу Закона о
високом образовању и упис лица која су стекла одговарајуће више
образовање
Члан 12.
Право прелаза на Универзитет имају и студенти других
високошколских установа који су били уписани на ту високошлску установу
до дана ступања на снагу Закона о високом образовању Републике Српске.
Студент, по правилу, има право уписа на ону годину студија на
Универзитету за коју је стекао услове за упис на високошколској установи
са које прелази.
Лица која су стекла више образовање и одговарајући стручни назив
на некој од сродних виших школа имају право уписа на одогварајућу годину
студија на Универзитету, о чему одлучује декан факултета/академије на
приједлог Комисије за признавање испита.
Члан 13.
Лица која на Универзитет прелазе са других виокошколских установа дужна
су да Студентској служби Универзитета уз захтјев за прелаз поднесу и
сљедећа документа:
Оригинално увјерење о положеним исптима
Наставни план и програм високошколске установе са које прелазе,
овјерен печатом те високошколске установе.
Лица са завршеном одговарајућом вишом школом дужна су да приложе и
овјерену фотокопију увјерења о завршеном вишем образовању.
-
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Образац захтјева за прелаз прописује Студентска служба.
Члан 14.
Приједлог о признатим испитима и упису на одговарајућу годину
студија декану факултета/академије универзитета доставља Комисија за
признавање испита, најкасније у року од 15 дана од дана пријема од
студентске службе.
Комисија, коју формира Сенат, утврђује приједлог о признавању
сваког појединачног испита. Приједлог се утврђује на основу мишљења
одговорног наставника за сваки појединачни предмет.
Члан 15.
Декан факултета/академије, рјешавајући по захтјеву за признавање
испита доноси:
1. Рјешење о признатим испитима,
2. Рјешење о упису на одговарајућу годину студија и диференцијалним
испитима
3. Студент је дужан да диференцијалне испите положи прије
пријављивања и полагања испита из уписане године студија.
Мобилност између Универзитета и друге високошколске установе
у земљи и иностранству
Члан 15.
Универзитет остварује међууниверзитетску сарадњу и промовише
мобилност студената и инернационализацију свог високог образовања,
путем размене студената.
Размјена студената може се одвијати кроз програме међународне
размјене студената или на бази споразума Универзитета и друге
високошколске установе у земљи или иностранству.
Члан 16.
Студент има право да у току студија проведе одређено вријеме
(семестар или студијску годину) на другој установи високог образовања у
земљи или иностранству, посредством међународних програма за размјену
студената, или на бази билатералних уговора између универзитета.
У складу са уговором који студент закључује са Универзитетом,
признаје му се еквивалентни остварени број бодова.
Члан 17.
Мобилношћу студената између Универзитета не подразумијева
издавање дипломе, односно стицање степена, од стране универзитета на
коме студент борави, уколико уговором између универзитета није уређено
издавање заједничке дипломе, односно признавање степена.
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Члан 18.
У циљу пружања информација заинтересованим студентима о
могућностима и условима студирања на Универзитету, Универзитет
објављује на својој инернет страници информациони пакет.
Информациони пакет пружа основне информације о Универзитету,
информације о студијама (студијски програми и услови реализације), о
условима живота (смештај, исхрана, осигурање и медицинска заштита) као
и о другим пратећим активностима.
Информациони пакет се објављује и на енглеском језику.
Члан 19.
Задатке који се односе на административне и академске аспекате
ECTS правила (информисање студената, помоћ код припреме докумената,
комуникација између матичне универзитетске јединице и институције,
помоћ код укључивања гостујућих домаћих и страних студената у образовни
програм) обављају ECTS координатори студијских програма на
факултету/академији.
Ректор именује ECTS координатора посебном одлуком.
Послови и задаци ECTS координатора ближе се уређују одлуком о
именовању.
Члан 20.
Уз захтјев за боравак на другој установи високог образовања прилажу
се оригинална документа предвиђена ECTS правилима за промјену мјеста
студирања, и то:
− формулар за пријављивање студената на другу високошколску
институцију (студентска пријава);
− уговор о студирању на другој високошколској установи;
− препис оцјена;
− информациони пакет (Информатор).
Члан 21.
Домаћи студент, односно гостујући студент, по завршетку дела
студијског програма на другој високошколској установи, наставља студије у
својој матичној установи и преноси остварене ECTS бодове, који му се
признају у складу са споразумом између Универзитета, односно факултета
и друге високошколске установе о међусобном признавању ECTS бодова.
Основни критеријум за признавање ECTS бодова је исход процеса
учења који је дефинисан студијским програмом.
Одлуку о признавању ECTS бодова које је домаћи студент стекао на
другој високошколској установи доноси ректор Универзитета у складу са
споразумом из става 1. овог члана.
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Члан 22.
Универзитет факултет води евиденцију докумената предвиђених одредбама
овог правилника и чува је у временском периоду прописаним својим актима
о чувању докумената.
Члан 23.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Предсједник Сената
_____________________
проф. др Десанка Тракиловић
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