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о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова
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На основу члана 31. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр. 88/2017.), члана 147, став
4 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће Високе школе
струковних студијa зa васпитаче у Шапцу, на седници од 16. октобра 2017. године донело је

ПРАВИЛНИК
о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Правилником уређује се поступак преношења бодова између различитих студијских
програма Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, односно са друге
високошколске установе, приступ студирању на другој високошколској установи, начин и
поступак признавања предмета, односно остварених ЕСПБ бодова студената Високе школе
струковних студија за васпитаче у Шапцу на студијама друге високошколске установе у земљи
или иностранству, надлежност органа Школе, оцена о испуњењу обавеза студента, права и
обавезе студента, студирање студената других високошколских установа у Школи, вођење
евиденција и друга питања у вези са мобилношћу студената.
Члан 2
Поступак преношења ЕСПБ бодова се примењује на тај начин што студент заинтересован за
упис подноси захтев уз следеће прилоге:


Уверење о оствареним бодовима на студијском програму за испите које је положио
(оригинал или оверена копија),



Наставни план и програм,



Доказ о накнади трошкова захтева за признавање испита по важећем ценовнику
Школе.
Члан 3

Под другом високошколском установом се подразумева:
1. Друга високошколска установа струковних студија у Републици Србији која реализује
струковне студије, чији је студијски програм акредитован од стране КАПК-а и добијена дозвола
за рад од стране оснивача за реализацију студијског програма.
2. Друга високошколска установа у Републици Србији која је реализовала студијски програм
вишег образовања на основу Закона о вишем образовању, односно њен правни следбеник,
који је важио пре ступања на снагу новог Закона о високом образовању (Сл.Гласник РС
бр.76/2005.).
3. Високошколска установа у иностранству која реализује струковне студије.
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Члан 4
Преношење ЕСПБ бодова може се вршити између различитих студијских програма, у оквиру
истог степена и врсте студија.
II КРИТЕРИЈУМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ БОДОВА И
ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ШКОЛЕ
Члан 5
Студенти основних струковних студија за васпитаче могу да пређу са једног на други студијски
програм, после прве године студија, уколико је број уписаних студената на циљном студијском
програму мањи од максималног броја за који је тај студијски програм акредитован.
Прелазак на студијски програм, у смислу става 1 овог члана могу остварити студенти који
студирају на студијском програму Струковни васпитач и Струковна медицинска сестра
васпитач.
На другом степену струковних студија пренос ЕСПБ бодова може се вршити између студијских
програма специјалистичких струковних студија као другог степена високог образовања и
мастер струковних студија.
Пренос ЕСПБ бодова на мастер струковне студије може извршити само носиоцима диплома
другог степена специјалистичких струковних студија.
Уколико је број заинтересованих студената за прелазак на други студијски програм већи од
броја слободних места за упис, врши се рангирање заинтерсованих кандидата према
оставреној просечној оцени у претходној години студија.
III ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА СА ДРУГИХ
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 6
Студенти струковних студија других високошколских установа, носиоци диплома струковних
студија, као и лица којима је престао статус студента на другој високошколској установи
струковних студија, такође се могу уписати на одговарајући степен студија, уз спровођење
процедуре признавања положених испита и остварених ЕСПБ бодова.
Кандидатима који уписују студијски програм, а којима се признају неки положени испити на
претходним студијама, по правилу се признаје онај број бодова које ти предмети имају на
одговарајућем студијском програму на који се кандидат уписије.
Уколико постоји потписан споразум о признавању бодова између школе и високошколске
установе са које кандидат прелази, њему се признаје број бодова оставрен у установи са које
прелази.
Члан 7
У поступку признавања положених испита и остварених ЕСПБ бодова, Наставно веће може:
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да донесе општу одлуку о еквиваленцији и признавању положених испита и преноса
ЕСПБ бодова између студијских програма струковних студија истог степена;



да именује Комисију од три члана која одлучује по појединачним захтевима о томе
колико се положених испита и остварених ЕСПБ бодова може признати кандидату на
студијском програму на који је уписан.
Члан 8

Приликом одлучивања о преносу ЕСПБ бодова узеће се у обзир степен подударности садржаја
и исхода учења на предметима положеним на другој високошколској установи, односно на
другом студијском програму, са садржајем истих или сродних предмета на студијском
програму у Школи, при чему та подударност садржаја предмета треба да буде најмање 70%.
Члан 9
Студент који тражи преношење ЕСПБ бодова, захтев предаје преко архиве Студентској служби
Школе.
Члан 10
Захтев за признавање положеног испита са друге високошколске установе, студент може
упутити у периоду извођења наставе (предавања и вежбе) уписаног предмета у уписаном
семестру, односно уписаној школској години.
Студент је дужан да извршава све обавезе из уписаног предмета за који тражи признавање
положеног испита до тренутка доношења одлуке Комисије о признавању испита са друге
високошколске установе.
Уколико је захтев о признавању испита одбијен, студент наставља са извршавањем обавеза из
уписаног предмета.
Писмени захтеви са документацијом пристигли након завршетка извођења наставе (предавање
и вежбе) у одређеном семестру односно школској години за које се тражи признавање
положеног испита на другим високошколским установама, неће се разматрати.
Непотпуни захтеви неће бити разматрани.
Члан 11
Студентска служба, након провере аутентичности прилога у року од три дана захтев доставља
Секретаријату.
Члан 12
На основу опште одлуке Наставног већа о еквиваленцији студијских програма, директор
доноси решење којим се подносиоцу захтева утврђује број ЕСПБ бодова студијског програма за
признавање и преношење.
Решење директора је коначно.
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Члан 13
У случајевима признавања и преношења ЕСПБ бодова који нису обухваћени општом одлуком
Наставног већа, Комисија Наставног већа сравњује ЕСПБ бодове из студијског програма на
основу уверења и студијског програма ценећи степен подударности садржаја и исхода учења
на предметима положеним на другој високошколској установи, односно на другом студијском
програму, са садржајем истих или сродних предмета на студијском програму у Школи.
У поступку признавања положених испита и преноса ЕСПБ бодова, Комисија може затражити
мишљење предметног наставника.
О признавању испита и ЕСПБ бодова комисија сачињава записник.
Члан 14
На основу записника Комисије директор доноси решење којим се утврђује студијски програм
на који се преносе ЕСПБ бодови, број ЕСПБ бодова који се преноси на основу положених испита
и уколико је број бодова најмање 37 ЕСПБ бодова подносиоцу захтева се признаје година
студија.
Члан 15
Уколико у уверењу о положеним испитима нема исказане вредности студијског програма у
ЕСПБ бодовима, нити је приложени наставни план изказан у ЕСПБ бодовима, већ у уверењу
постоје само оцене о положеним испитима из студијског плана, Комисија разматра наставни
план и програм и на основу сличности са студијским планом Школе са чијим студијским
програмом се врши преношење бодова, утврђује за сваки предмет број ЕСПБ бодова. О свом
раду Комисија води записник.
Директор решењем утврђује број бодова и доноси одлуку којом се утврђује признавање
одговарајуће студијске године, разлика у испитима и упис у одговарајућу годину студија.
Члан 16
Решење директора садржи:


Име и презиме подносиоца захтева



Број индекса студента



Тачан назив предмета који се признаје



Оцену са којом се признаје испит у целости



Број ЕСПБ бодова који се признаје



Образложење о признавању, или не признавању испита.

Решење директора је коначно.
Члан 17
Подносилац захтева за признавање испита и пренос ЕСПБ бодова, који је незадовољан
решењем директора, а процени да би нови докази могли да доведу до повољније одлуке о
признавању испита, може поднети нови захтев за признавање испита по одредбама
прописаним у овом поглављу уз достављање процене о стеченом знању и вештинама студента,
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на основу увида у књигу предмета из завршеног студијског програма на другој високошколској
установи и то на основу:
1.

садржаја предмета

2.

методе наставе

3.

коришћене литературе

4.

недељног фонда часова
Члан 18

Студенту ће Студентска служба, на основу решења директора, оцену признатог положеног
испита на другој високошколској установи уписати у индекс, електронску базу података и
матичну књигу.
IV МОБИЛНОСТ ИЗМЕЂУ ШКОЛЕ И ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Члан 19
Студент Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, може остварити део студијског
програма на другој високошколској установи у земљи или иностранству која остварује
струковне студије (у даљем тексту: домаћи студент).
Студент друге високошколске установе која реализује струковне студије у земљи или
иностранству може остварити део студијског програма у Школи.
Члан 20
Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској установи у складу
са уговором о учењу између Школе и те друге високошколске установе о признавању ЕСПБ
бодова.
Део студијског програма који студент из став 1 овог члана остварује на другој високошколској
установи не може бити краћи од једног, нити дужи од два семестра.
Део студијског програма који студент из става 1 овог члана остварује на другој високошколској
установи може обухватити један или више предмета.
Права и обавезе студената из става 1 овог члана, начин покривања трошкова њиховог
студирања и друга питања у вези са остваривањем дела студијског програма на другој
високошколској установи уређује се уговором из става 1 овог члана.
Похађање наставе и положени испити студената из став 1 овог члана доказују се студентским
индексом, односно одговарајућом потврдом.
Члан 21
Студент има право да приликом боравка на другој високошколској установи измени
прелиминарни списак предмета, уз писано одобрење овлашћеног лица на матичној
високошколској установи, а промене се утврђују изменама Уговора о учењу.
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Домаћи студент, односно гостујући студент, по завршетку дела студијског програма на другој
високошколској установи, наставља студије у својој матичној установи и преноси остварене
ЕСПБ бодове, у складу са уговором о учењу из члана 17. овог правилника.
Члан 22
Високошколске установе из члана 20. овог правилника закључују споразум којим уређују
међусобна права и обавезе у погледу обезбеђења услова за студије и боравак гостујућег
студента у земљи домаћина, као што су: трошкови смештаја, исхране, превоза, здравственог
осигурања и других трошкова које гостујући студент има за време боравка у земљи домаћина.
Споразум потписују директор Школе и овлашћено лице друге високошколске установе.
Члан 23
Студент је дужан да у току студирања на другој високошколској установи поштује сва правила и
обавезе које важе на тој високошколској установи, као и друге обавезе које је преузео у вези са
студирањем на другој високошколској установи утврђене међународним споразумом,
програмом размене, споразумом о стипендирању или сличним споразумом.
V ДОШКОЛОВАЊЕ
Члан 24
Студентима који су завршили двогодишње и трогодишње студије вишег образовања за
васпитаче, а уписују се на Високу школу струковних студија за васпитаче у Шапцу, у трећу
годину студија на дошколовању (програми: Образовање струковних васпитача предшколске
деце, Струковни васпитач деце јасленог узраста и Струковни васпитач, признаје се завршени
студијски програм према општем акту, односно посебној одлуци Наставног већа.
Пренос ЕСПБ бодова између студијских програма Образовање струковних васпитача
предшколске деце и Струковни васпитач деце јасленог узраста, може се вршити док траје
реализација наведених студијских програма.
Члан 25
На основу општег акта Наставног већа, директор доноси решење о упису на студијски програм,
признате испите са завршеног студијског програма, и обавезе студента на уписаном студијском
програму.
Уписани број студената се не рачуна у одобрену квоту студената на студијском програму.
V ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 26
Школа прикупља, обрађује и чува податке о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова
стечених на другој високошколској установи ради вођења евиденције и издавања јавних
исправа.
ЕСПБ бодови признати на основу чланова 19 до 23 овог Правилника, уписују се у индекс и
додатак дипломи у изворном облику, како су наведени у препису оцена који је издала друга
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Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

високошколска установа, и чине саставни део укупног броја бодова које студент остварује за
одређени ниво студија.
Називи признатих предмета уписују се на српском и изворном језику.
Призната стручна пракса уписује се у оном облику који је послодавац навео у потврди о
обављеној стручној пракси.
У додатак дипломи уписује се напомена где и када су предмети положени, односно стручна
пракса обављена.
Школа води евиденцију докумената из члана 4. овог правилника и чува је у временском
периоду прописаном својим актима о чувању докумената.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27
Поступак одласка и доласка студената у оквиру истих високошколских установа за образовање
васпитача може бити и предмет споразума школа чији се услови о преласку
студената ближе одређују самим споразумом.
Члан 28
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли Школе.
Измене и допуне овог Правилника доносе се на начин и по поступку по којем је и донет.
Број: 597/6
Дана: 16.10.2017. године
Шабац
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