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ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

 

I СТАТУС СТУДЕНАТА 

 

1. Студент Школе је, физичко лице које се упише на акредитован студијски програм, који 

Школа реализује, у складу са Законом. 

2. Статус студента престаје у случају: исписивања са студија, завршетка студија, неуписивања 

школске године, када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма, изрицања дисциплинске 

мере искључења са студија.  

Студент који у октобру не обнови годину или не упише наредну, губи статус студента. 

 

 

II ПРАВИЛА СТУДИЈА 

 

1. Студент је обавезан да похађа наставу и извршава друге предиспитне обавезе утврђене 

студијским програмима Школе. Студент из оправданих разлога може да одсуствује са 

наставе максимално 30 % часова. 

 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 

 

1. Студент има следећа права: право на упис на одговарајући студијски програм у складу са 

законском регулативом, право на благовремено и тачно информисање, право на активно 

учествовање у доношењу одлука, право на самоорганизовање и изражавање сопственог 

мишљења, право на образовање на језику националних мањина, право на различитост и 

заштиту од дискриминације, право да бира и буде биран у студентски парламент и друге 

органе Школе, право на одобрење мировања права и обавеза по основу студија. Студент 

има следеће обавезе да: испуњава наставне и предиспитне обавезе, поштује Опште акте 

Школе, поштује права запослених и других студената, учествује у доношењу одлука. 

2. Мировање права и обавеза по основу студија: у случају теже болести, због одржавања 

трудноће и порођаја, због неге детета до годину дана живота, статус врхунског спортисте, 

због одслужења или дослужења војног рока, стручна пракса у трајању од најмање 6 месеци. 

 

 

IV ИСПИТИ И ДРУГЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА 

 

1. Облици провере знања студената су: испити, колоквијуми, семинарски радови, пројектни 

задаци и сл. Успешност студента у савладавању појединог предмета континуирано се прати 

у току наставе и изражава се поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 

испита студент може да оствари највише 100 поена.  

2. Студент стиче право да полаже испит уколико је испунио најмање 50% предиспитни обавеза 

утрђених за одређени наставни предмет, добио потпис предметног наставника и оверио 

семестар. Уколико студент не оствари потребно присуство у реализацији наставног предмета 

или има више од 30% изостанака, наставник може ускратити потпис студенту. 

3. Предиспитне обавезе дефинисане су у Правилнику о оцењивању и провери знања студената 

према одређеним моделима (модел I,II,III,IV). Студент се квалификује за полагање испита 

освајањем минимално 50% поена од предвиђеног броја предиспитних поена у зависности од 

модeла. Оцењивање у току наставе и на завршном испиту према одређеним моделима може 

бити: опште-образовни предмети по моделу I; стручни предмети са 5 и 6 ЕСПБ по моделу II, 

а са 7 ЕСПБ по моделу III; стручно-апликативни предмет са 5 и 6 ЕСПБ по моделу III, а са 7 

ЕСПБ по моделу IV. Да би положио испит студент треба да оствари најмање 50% поена  на 

предиспитним обавезама и најмање 50% поена плус један поен на испиту. Испит се први пут 

полаже код предметног наставника код којег је студент слушао предавања а други и сваки 

наредни пут студент може сам изабрати код ког професора жели да полаже. 

4. Оцењивање се врши тако што се сабирају поени остварени на предиспитним обавезама са 

поенима оствареним на испиту. Колоквијум се у Моделу један бодује са 20 поена, у Моделу 

два и три са 30 поена и у Моделу четри са 40 поена што значи да студент у оквиру  Модела  

I полаже 20% градива на колоквијуму а 80% на испиту у оквиру Модела II и III, 30% 

градива на колоквијуму а 70% градива на испиту и у оквиру Модела IV 40% градива на 

колоквијуму и 60 % градива на испиту. 

5. Вредновање испита се врши тако што се у Моделу I 80% градива вреднује са 65 поена у 

Моделу II 70 % градива вреднује са 55 поена у Моделу III 70% градива се вреднује са 45 

поена и у Моделу IV 60% градива се вреднује са 35 поена. Да би се добила оцена 6 
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потребно је најмање 51-60 поена, за седмицу 61-70 поена, за осмицу 71-80 поена, за 

деветку 81-90 поена и за десетку 91-100 поена.   

6. Положени испити су бодовани ЕСПБ бодовима који су наведени у сваком Студијском 

програму.  

7. Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.  

8. Студент има право приговора на резултате испита, ако није задовољан постигнутом оценом 

или ако сматра да испит није обављен у складу са Законом и Општим актима Школе, у року 

од 2 дана објављивања резултата, односно саопштења оцене. 

Студент може поништити позитивну оцену, у року од 3 дана од дана полагања испита, 

уколико је исти полагао усмено или у року од 3 дана од дана објављивања резултата 

уколико је испит полагао писмено. 

 

 

V ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНАТА 

 

1. За повреду утврђених обавеза (лакше и теже повреде обавеза), студенти одговарају 

дисциплински и материјално. 

Учињене повреде биће евидентиране у додатку дипломи, а посебно ће се узимати у обзир 

повреде у виду преписивања на испиту. 

 

 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

1. Права обавезе наставника и сарадника утврђени су Статутом Школе. 

Резултате усменог испита наставник саопштава на самом испиту, а резултате писменог 

испита, наставник је дужан да објави у року од 5 дана од дана одржавања испита, 

истицањем резултата на огласној табли Школе и на сајту Школе. Наставник је дужан да 

записник о полагању испита и попуњене пријаве за полагање испита достави студентској 

служби у року од 5 дана од дана завршетка испита. 

Непоштовање утврђених рокова сматра се тежом повредом радних обавеза, за коју се може 

изрећи мера престанка радног односа. 

 

 

 

 

Помоћник директора за наставу: 

 

Доц. др Жељко Марчићевић 


