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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ                                                                          
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: XXIV-1600/12 
Датум: 9. јул 2008. год. 
Ч А Ч А К 
 
 
На основу члана 81. став 1. и члана 87. став 10. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС”, број 75/2005) и члана 146. ст.  9.  Статута  Техничког  
факултета у Чачку, бр. 1825/3 од 10. 10. 2006. године, Наставно-научно веће Техничког 
факултета на  седници одржаној 9. јула  2008. год. донело је 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О ПРАВИЛИМА СТУДИЈА НА ОСНОВНИМ, 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ 
СТУДИЈАМА НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређују правила студија, организација наставе, права и 
обавезе студената и друга питања везана за студије првог и другог степена на 
Техничком факултету у Чачку (у даљем тексту Факултет). 
 
Наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти Факултета дужни су да се 
придржавају одредаба овог Правилника. 
 
2. ВРСТЕ СТУДИЈА 

 
Члан 2. 

 
Делатност високог образовања на Факултету остварује се на основу одобрених, 
односно акредитованих студијских програма. 
 
На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава 
студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа. 
 
На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава 
студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. 
 
Студије првог степена су: 
 

• основне   академске  студије,  које  се  реализују  у трајању од 3 и 4 године, у 
складу са  усвојеним студијским програмима и 

 

• основне струковне студије, које се реализују у трајању од 3 године. 
 
Студије другог степена су: 
 

• дипломске академске студије – master, које се реализују у трајању од 1 или 2 
године, у складу са усвојеним студијским програмом, 
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• специјалистичке струковне студије, које се реализују у трајању од 1 године и 
 

• специјалистичке академске студије, које се реализују у трајању од 1 године. 
 

Члан 3. 
Студијски програми на Факултету остварују се у оквиру образовно-научних поља:  

1) техничко-технолошке науке и 
2) друштвено-хуманистичке науке. 
 

2.1 Обим студија 
Члан 4. 

Сваки предмет из студијског програма исказује се у складу са Европским системом 
преноса бодова (у даљем тексту ЕСПБ бодови), а обим студија изражава се збиром 
ЕСПБ бодова. 
 
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 
40- часовне радне недеље током једне школске године. 
 
Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, 
практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршног 
рада, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. 
 
Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује Факултет на пројектима 
од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања. 
 
Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада Факултет уређује 
посебним општим актима. 
 
Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске 
године. 
 
Основне академске студије имају 180 и 240 ЕСПБ бодова. 
 
Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова. 
 
Специјалистичке струковне студије имају 60 ЕСПБ бодова. 
 
Дипломске академске студије - мастер имају 60 и 120 ЕСПБ бодова. 
 
Специјалистичке академске студије имају 60 ЕСПБ бодова када су претходно завршене 
дипломске академске студије. 
 
Одређени академски студијски програми могу се организовати интегрисано у оквиру 
основних и дипломских академских студија. 
 
3. СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
 
3.1 Студијски програм 
 

Члан 5. 
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно 
предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања 
и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. 
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3.2 Садржај студијског програма 
 

Члан 6. 
Студијским програмом утврђују се: 
 

• назив и циљеви студијског програма; 
 

• врста студија и исход процеса учења; 
 

• стручни односно академски назив; 
 

• услови за упис на студијски програм; 
 

• обим студија исказан бројем ЕСПБ бодова; 
 

• листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем; 
 

• начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 
 

• бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ бодовима; 
 

• бодовна вредност завршног рада на основним, специјалистичким и дипломским     
академским студијама, исказана у ЕСПБ   бодовима; 

 

• предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 
 

• начин избора предмета из других студијских програма; 
 

• услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних   
области студија и 

 

• друга питања од значаја за извођење студијског програма. 
 

Члан 7. 
 

Предлоге студијских програма утврђује Наставно-научно веће Факултета. 
 
Студијске програме доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу. 
 

Члан 8. 
Програме наставних предмета, дефинисане студијским програмима, усваја Веће 
Факултета, на предлог надлежне Kатедре. 
 
Програмом наставног предмета утврђује се: циљ, садржај и статус предмета (обавезни-
изборни), облици наставе, фонд часова, број ЕСПБ бодова, начин провере знања 
студената, као и основна и допунска литература за предмет: уџбеник, скрипта и слично. 
 
Студијски програми и програми наставних предмета трајно се чувају у архиви 
Факултета и објављују на сајту Факултета. 
 
Студијски програми студија првог, другог и трећег степена објављују се у посебној 
публикацији. 
 
У утврђивању студијских програма Факултет сарађује са другим високошколским и 
научним установама, државним органима и организацијама за које образује кадрове. 
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Члан 9. 
Факултет повремено разматра садржај студијских програма ради њиховог усклађивања 
са организацијом рада и достигнућима науке. 
 
Факултет доноси измену и допуну студијског програма по поступку прописаном за 
доношење новог студијског програма. 
 
Измене и допуне одобреног, односно акредитованог студијског програма које Факултет 
обавља ради њиховог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке, не 
сматрају се њиховим значајним изменама, а Наставно-научно веће их обавља без 
сагласности Универзитета. 
 
Поступак за измену и допуну, као и поступак за усклађивање студијског програма, могу 
да покрену, на основу прецизно формулисаног и документованог предлога матична 
катедра, група катедри, група наставника, Наставно-научно веће и декан. 
 

3.3  Језик студија 
Члан 10. 

Факултет организује и изводи студије на српском језику. 
 
Факултет може организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, на 
страном језику уколико је такав програм одобрен, односно акредитован. 
 
Посебан услов за похађање студија, односно појединих делова студија, из става 2. овог 
члана јесте знање страног језика на коме се изводи настава. 
 
Проверу знања језика спроводи посебна комисија, најкасније 24 часа пре полагања 
пријемног испита. Декан решењем именује комисију која се састоји од најмање три 
наставника у звању наставника страног језика. 
 
Провера знања језика не врши се уколико је лице завршило одговарајуће студије на 
филолошком факултету или је на том језику стекло потребан степен образовања за упис 
студија. 
 
Страни држављанин, уписан на студије на овом Факултету, може у току студија прећи 
на студијски програм који се изводи на српском језику, после провере знања српског 
језика. 
 
Факултет може за студенте са хендикепом организовати и изводити студије, односно 
поједине делове студија, на начин прилагођен њиховим могућностима на гестовном 
језику. 
 

4. НАСТАВА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА 
 
4.1 Школска година 
 

Члан 11. 
Факултет организује и изводи студије у току школске  године  која  почиње  1.  октобра,  
а завршава се 30. септембра наредне године. 
 
Школска година се дели на два семестра: зимски и летњи, од којих сваки траје 15 
недеља. 
 
Почетак и крај зимског и летњег семестра, као и трајање летњег распуста, ближе се 
уређује Годишњим планом реализације наставе Факултета. 
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4.2  Годишњи план реализације наставе 
Члан 12. 

Студијски програми на Факултету изводе се према Годишњем плану реализације 
наставе, који, на предлог продекана за наставу, доноси Наставно - научно веће 
Факултета. 
 
Годишњим планом реализације наставе утврђују се: 

• годишњи план рада (нерадни дани у школској години; испитни рокови; 
термини за пријављивање испита, термини анкета, време уписа и овере 
семестра); 

• наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском програму; 
• места извођења наставе; 
• распоред часова наставе (предавања и вежби); 
• распоред испита у испитним роковима; 
• могућност извођења наставе на страном језику; 
• остале чињенице релевантне за уредно извођење наставе. 

Годишњи план реализације наставе доступан је јавности и обавезно се објављује на 
интернет страницама Факултета. 
 
У оправданим разлозима, годишњи план реализације наставе се може мењати и 
допуњавати и током академске године на начин и под условима прописаним за његово 
доношење. 
 
Сви распореди (наставе, вежби, праксе, испита, консултација) усклађени су са  
потребама и могућностима студената, благовремено су доступни студентима на 
огласним таблама и сајту Факултета и доследно се спроводе. 
 

Члан 13. 
Настава се изводи према утврђеним студијским програмима, предметима и њиховом 
распореду по годинама студија и по семестрима, броју часова предавања,  вежби, 
других облика наставе и студијског (самосталног) истраживачког рада. 
Обим свих врста наставе исказује се бројем бодова. 
 
4.2 Распоред часова 

Члан 14. 
Настава се организује и изводи према утврђеном распореду часова, који сачињава 
продекан за наставу, у сарадњи са студентском службом. 
 
Факултет је дужан да распоред часова објави најкасније 7 дана пре почетка наставе. 
 
Распоред часова садржи: назив студијског програма, студијску годину, назив предмета 
(курса), време  одржавања наставе (дан, сат), место  одржавања наставе (амфитеатар, 
учионица, лабораторија), имена наставника и сарадника и евентуална друга упутства о 
настави. 
 

4.4  План рада 
Члан 15. 

За   сваки  предмет  (курс)  предметни  наставник  утврђује  план  рада  током  семестра,  
по недељама и дужан је да га достави продекану за наставу најкасније 7 дана пре 
почетка предавања. 
 
Предметни наставник дужан је да на првом часу наставе студенте обавести о следећем: 
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• основни подаци о предмету (број ЕСПБ бодова и сл.), 
• циљеви и садржај предмета, 
• план и распоред извођења наставе (предавања и вежби), 
• термини за пријем студената, 
• начин оцењивања на предмету, 
• литература (обавезна и допунска), 
• наставници и сарадници на предмету. 

 
При утврђивању планова мора се водити рачуна да се ускладе термини полагања 
колоквијума и испита, тако да два колоквијума или два испита са исте године не могу 
бити организовани у једном дану, о чему се стара продекан за наставу. 
 
Недељу дана пре почетка семестра Факултет објављује распоред полагања колоквијума 
по семестрима у оквиру предиспитних активности. 
 
Задаци предвиђени за индивидуални рад студената (семинарски, домаћи, графички, 
пројекти и друго) морају бити равномерно распоређени у току семестра. Укупни обим 
ових задатака мора бити усаглашен са оптерећењем предвиђеним на предмету, сагласно 
броју EСПБ бодова. 
 
Време консултација 

Члан 16. 
Предметни наставници и сарадници су обавезни да најмање једном седмично у својим 
кабинетима обављају консултације са студентима у вези предмета. 
 
Термини за одржавање консултација треба да буду усклађени са распоредом наставних 
активности, а предметни наставници и сарадници су дужни да их објаве на вратима 
својих кабинета и на сајту Факултета. 
 
Евиденција наставних активности 

Члан 17. 
За правилно и доследно спровођење наставе одговорни су предметни наставник и 
сарадник и шеф катедре. 
 
У случају да се уоче неправилности у спровођењу наставе, сваки члан катедре је дужан 
да о томе обавести шефа одговарајуће катедре, који после провере о томе обавештава 
продекана за наставу. 
 
Наставници и сарадници су дужни да воде евиденцију наставних активности према 
програму одређеног предмета. 
 
Свака катедра на крају семестра подноси извештај о обављеној настави, за предмете 
који припадају катедри. 
 
Извештај се подноси продекану за наставу, а потписује га шеф катедре. 
 
Продекан за наставу прати ефикасност наставног процеса и по потреби предлаже 
декану одговарајуће мере. 
 
Промена распореда часова и плана рада у току наставе, по правилу није допуштена. 
Ако се укаже потреба за променом (због болести наставника или слично) продекан за 
наставу одређује замену. 
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У случају да се неправилно и недоследно одвија настава на неком од предмета, декан 
упозорава наставнике и/или покреће одговарајуће поступке због повреде радне обавезе. 
 
Облици наставе 

Члан 18. 
Студијски програми свих нивоа студија остварују се кроз: 

• предавања, 
• вежбе (аудиторне, самосталне и лабораторијске), 
• израду и одбрану графичких радова, пројектних задатака, семинарских 

радова, 
• извештаја са лабораторијских вежби, 
• самостални рад у лабораторијама, 
• консултације, 
• менторски рад, 
• колоквијуме, 
• испит, 
• стручну праксу, 
• научноистраживачки рад студената, уз менторство наставника и сарадника. 

 
У оквиру фонда часова активне наставе предвиђени су колоквијуми, тестови и др. 
Начин извођења колоквијума и број студената у групи за обављање колоквијума 
утврђује се наставним програмом сваког предмета. 
 
Студијски програм остварују наставници и сарадници. 
 

Члан 19. 
Предавања су основни облик наставе на Факултету.  
 
Предавања служе за излагање и тумачење основних принципа програмских садржаја из 
сваког предмета, као и за увођење метода решавања практичних задатака. 
 
Предавања се одржавају на часовима чији је број и распоред по семестрима одређен 
студијским програмом, а одржавају их наставници Факултета. 
 
Део наставе може се изводити и на даљину (on-line), уколико је то предвиђено 
студијским програмом. 
 
На почетку предавања наставник у сажетом облику упознаје студенте са Планом рада 
на наставном предмету који обухвата: садржај предмета, динамику извођења наставе, 
методе рада, начин акумулирања поена испуњавањем предиспитних обавеза, начин 
одржавања испита, начин оцењивања, основну и допунску литературу и друге 
неопходне информације. 
 
План рада наставног предмета објављује се на сајту Факултета. 
 
Да би се држала настава из изборног предмета потребно је да се пријави минимални 
број студената. Минимални број студената одређује Наставно-научно веће својом 
одлуком. 
 

Члан 20. 
Вежбе имају за циљ да се студентима учини приступачнијом материја одговарајућег 
предмета. 
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Вежбе се одржавају у виду аудиторних, лабораторијских и самосталних вежби, 
консултација при изради пројектних задатака и семинарских радова, практичне наставе 
и сл., зависно од природе наставног предмета. 
 
На вежбама се тумаче и разрађују извори сазнања и различита теоријска схватања, 
обрађују примери из праксе, дају одговори на питања студената и организују посете 
институцијама и привредним друштвима изван Факултета ради упознавања са праксом. 
 
Рад студената на вежбама, колоквијумима, консултацијама и другим активностима у 
наставном процесу узима се у обзир при утврђивању оцене на испиту. 
 

Члан 21. 
На аудиторним вежбама показује се, на типичним практичним проблемима и задацима, 
примена материје предмета која је изложена на предавањима; обрађују се методе 
решавања програмских садржаја из сваког предмета и сл. Аудиторне вежбе изводе 
наставници и сарадници у учионицама Факултета, или на даљину (on-line), уколико је 
то предвиђено студијским програмом. 
 

Члан 22. 
На самосталним и лабораторијским (експерименталним) вежбама студенти добијају 
конкретне задатке из одређене области које сами решавају. Задатак може бити: 
проучавање проблема, графичко решавање, конструисање и обављање 
експерименталних мерења и испитивања. 
 
Сарадници Факултета који руководе овим вежбама, помажу студентима у извођењу 
вежби, указују на специфичности појединих задатака и дају упутства за њихово 
правилно решавање. 
 
Самосталне и лабораторијске вежбе обављају се у учионицама, лабораторијама и на 
даљину уколико је то предвиђено студијским програмом, у обиму и са бројем часова 
који је предвиђен планом и програмом за поједине предмете. 
 

Члан 23. 
Израда графичких радова, пројеката и семинарских радова представља специфични 
облик вежбања у решавању конкретних стручних задатака и систематској анализи и 
обради појединих делова програмских садржаја. Вежбе овог типа служе за увођење 
студената у самостално решавање практичних проблема и задатака струке. 
Истовремено њима се стичу знања и вештине за обављање високошколских послова. 
 
Радове из ст. 1 овог члана студенти израђују уз присуство и контролу наставника или 
сарадника, зависно од нивоа студија, на часовима који су предвиђени студијским 
програмом.  
 
Преглед радова спроводи се на часовима предвиђеним распоредом. Радове прегледају 
сарадници или наставници који оверавају исправност решења, проверавају 
самосталност израде, указују на недостатке, пружају помоћ и дају упутства за рад. По 
завршетку радови се коначно прегледају и оцењују. Завршну оцену на радовима дају 
наставници и/или сарадници на основу провере радова и одбране истих од стране 
студената. Остварени резултати улазе у коначну оцену предиспитних активности. 
 

Члан 24. 
Консултације су облик наставног рада који се по правилу одвијају у индивидуалном 
контакту наставника или сарадника и студента. Сврха консултација је да студентима 
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омогући објашњење појединих, посебно сложених делова обухваћених програмом 
предмета, пружи помоћ при изради семинарских или других радова и шире информише 
студенте о темама из области која је обухваћена програмом предмета. 
 
Консултације су посебан вид остваривања плана образовања и састоје се у пружању 
помоћи и давања упутстава за успешно савлађивање програма. 
 

Члан 25. 
Менторски рад наставника може да се обавља са мањом групом студената (5 или више 
студената) на предлог надлежне катедре и уз сагласност Наставно-научног већа. 
Наставник упућује студенте на литературу неопходну за савлађивање програма 
образовања, прати њихов рад и уз редовне консултације помаже успешном 
савлађивању програма. 
 

Члан 26. 
Стручна пракса служи за увођење студената у практични рад и стицање знања и 
вештина за обављање високошколских послова у области одговарајуће струке. 
 

Члан 27. 
Стручна пракса и практичан рад су саставни део процеса наставе који се обавља у 
одговарајућим привредним друштвима, научноистраживачким установама, 
организацијама за обављање иновационе делатности и јавним установама. 
 
Студент обавља стручну праксу у предузећима и фирмама са којима Факултет има 
закључен уговор о релизацији стручне праксе студената. 
 
Факултет приликом склапања уговора са организацијама у којима се обавља стручна 
пракса води рачуна о потреби чувања тајности службених података, тако да сваки 
студент после обављене стручне праксе, може да достави обавезан детаљан извештај о 
обављеној пракси. 
 
Студент може реализовати стручну праксу у иностранству. 
 

Члан 28. 
Студент је обавезан, да по обављеној пракси, поднесе детаљан извештај о раду који је 
оверило надлежно лице у предузећу где је пракса реализована. 
 
Веће Факултета одређује наставника и/или сарадника одговорног за вођење и 
оцењивање стручне праксе студената, на предлог катедре која је надлежна за 
одговарајући студијски програм или усмерење. 
 
Наставник и сарадник који реализују стручну праксу воде одговарајућу евиденцију и 
достављају извештај Студентској служби. 
 

Члан 29. 
Стручне екскурзије су дефинисане студијским програмом наставног предмета. 
Организује их предметни наставник. План стручне екскурзије обавезно садржи: списак 
студената, начин организовања, начин обезбеђења и заштите и начин финансирања. 
 

Члан 30. 
Електријада и Менаџеријада су такмичења студената у знању из одговарајућих области 
и у спорту. 
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План такмичења садржи: списак наставних предмета из којих ће се студенти 
такмичити, списак студената који ће се такмичити у знању, списак такмичара у спорту, 
начин организације и начин финансирања. 
 
Декан Факултета даје сагласност на План такмичења и одређује руководиоца. 
 

Члан 31. 
Предавања и вежбе се изводе по групама. Групе за предавања на основним студијама не 
могу бити веће од 180 студената на студијама првог степена. На студијама другог 
степена групе на предавањима не могу бити већe од 32 студента. 
 
Број студената у групи зависи од облика и врсте вежби. 
 
Аудиторне вежбе на основним студијама се изводе са групом до 60 студената. 
 
Самосталне вежбе на основним студијама се изводе са групом до 20 студената. 
Лабораторијске вежбе на основним студијама се изводе са групом до 20 студената. 
 
Преглед графичких радова, задатака и семинарских радова изводи се са групом до 20 
студената. 
 
Преглед и израда пројеката на Факултету обавља се са групом до 20 студената. 
 
За дипломске студије група за вежбе не може бити већа од 16 студената, а за 
лабораторијске вежбе не већа од 8 студената. 
 
Распоред студената по групама за поједине врсте вежби објављује се на почетку 
семестра. 
 
Студент не може променити групу без посебног одобрења наставника или сарадника. 

 
Члан 32. 

Студенти су дужни да се придржавају одређеног распореда и да обавезе извршавају у 
одређеним роковима. Непридржавање и непоштовање рокова повлачи са собом губитак 
права на даљи рад, на одређеном предмету и у том семестру. 
 

Члан 33. 
На почетку семестра, сваки наставник је обавезан да дâ студенту детаљан план рада по 
недељама, термине полагања колоквијума, тестова, рокове за предају графичких, 
семинарских радова и др. 
 
Предуслови за слушање појединих предмета, уколико постоје, као и услови за излазак 
на завршни део испита дају се студентима на првом часу. 
 
План  рада  на  предмету  наставник је  обавезан  да  7 дана пре почетка наставе достави 
продекану за наставу. 
 
Овера семестра 

Члан 34. 
Студент је обавезан да присуствује предавањима и вежбама и да изврши предиспитне 
обавезе утврђене студијским програмом из наставних предмета из којих се настава 
изводи у том семестру. 
 
По завршетку семестралне наставе студент је дужан да овери семестар. 
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Услови за оверу семестра и године студија су: 
1) испуњене предиспитне обавезе из свих предмета у том семестру, 
 
2) уплата школарине (за студенте који плаћају школарину), 
 
3) уплата одговарајућих накнада одређених ценовником Факултета. 
 

Овером зимског семестра студент стиче право да похађа наставу у летњем семестру. 
 
Испуњењем обавеза из става 1. и 2. овог члана студент у индексу добија потпис 
предметног наставника и сарадника. 
 
Студент који у току зимског семестра не испуни 10% обавеза предвиђених програмом 
наставног предмета, на лични захтев може да похађа наставу у летњем семестру, као и 
да надокнади предиспитне обавезе, уз надокнаду одговарајућих трошкова. 
 
На захтев студента, декан Факултета може одобрити оверу семестра без потписа 
наставника о испуњености обавеза из највише једног наставног предмета. 
 
5. СТАТУС СТУДЕНТА 
 

Члан 35. 
Статус студента стиче се уписом на акредитовани студијски програм који организује 
Факултет. 
 
Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у оквиру 
уписаног студијског програма, по положеним испитима, стекао 60 ЕСПБ бодова, има 
право да се и у наредној школској години финансира из буџета. 
 
Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 
ЕСПБ бодова, може наставити студије у статусу студента који сâм финансира студије. 
 
Студент који се сâм финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова 
из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској години 
финансира из буџета. 
 
Право из става 4. овог члана студент остварује ако се рангира у оквиру укупног броја 
студената чије се студије финансирају из буџета, на начин и по поступку утврђеним 
општим актима Факултета. 
 
У случају да у октобарском испитном року више студента оствари право да се 
финансира из буџета, предност на прелазак на буџет има студент са постигнутом већом 
просечном оценом на испитима из предмета текуће године студијског програма. 
 

Члан 36. 
Студенти који се финансирају из буџета и студенти који се сами финансирају имају 
исте испитне и предиспитне обавезе утврђене уписаним студијским програмом. 
 
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 
одобрен, односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија. 
 
Својство студента доказује се индексом, чији је облик прописан Правилником о 
садржају јавних исправа које издају високошколске установе. 
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Члан 37. 
Лице које је на другом факултету остварило статус студента који се финансира из 
буџета има право да упише студије на Факултету у статусу студента који плаћа 
школарину и не може променити статус у току студија. 
 
6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА 
 

Члан 38. 
Студент Факултета има права и обавезе утврђене Законом о високом образовању, 
општим актима Универзитета и овим Правилником. 
 

Члан 39. 
Права и обавезе студента су да: 
 

1) уредно похађа наставу, извршава обавезе предвиђене студијским програмом, 
планом   реализације   наставе  и  општим   и  појединачним   актима  Факултета  

     (сви видови наставе наведени у студијском програму су обавезни); 
 
2) уредно уписује наредни семестар или годину студија ако је испунио све обавезе 

утврђене студијским програмом и планом реализације студија; 
 
3) полаже испите на начин и у роковима како је то утврђено Статутом и општим и 

појединачним актима Факултета; 
 
4) учествује у вредновању квалитета наставе и наставника на начин предвиђен 

општим актом Факултета и Универзитета; 
 
5) заврши студије према уписаном програму и у роковима предвиђеним Статутом 

факултета, а у складу са Статутом Универзитета и Законом. 
 

Члан  40. 
Студент има право на: 
 

1) упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 
 
2) благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 
3) активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом; 
 
4) самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 
 
5) повластице које произилазе из статуса студента; 
 
6) подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 
 
7) различитост и заштиту од дискриминације; 
 
8) бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Факултета; 
 
9) квалитетни наставнички кадар; 
 
10)  учествовање    у    научним     и   стручним    пројектима   у    складу    са   својим  
       могућностима  и потребама Универзитета и Факултета; 

 
11)  да према сопственом избору, ради стицања допунским знања, упише и полаже 

предмете на осталим студијским програмима у саставу Факултета и 
Универзитета у складу са одговарајућим општим актом; 
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12)   консултације; 
 
13)   избор ментора на основним и дипломским академским – master студијама; 
 
14) коришћење библиотеке и осталих ресурса којима располажу Факултет и  

Универзитет; 
 
15) полагање испита на алтернативан начин, уколико његово психофизичко стање 

то захтева. 
 

У случају из тачке 11. овог члана, оцена добијена на испиту не улази у просек оцена 
уписаног студијског програма. 

 
Студент има право на жалбу, уколико Факултет прекрши неку од обавеза из става 1. 
тачке 1-3 овог члана. 
 
Жалба се подноси декану Факултета у року од 8 дана од дана сазнања за повреду права. 
 
Декан одлучује по жалби у року од 8 дана од дана пријема жалбе. 
Одлука Декана по жалби је коначна. 
 
Студент је дужан да: 
 

1) присуствује предавањима и вежбама; 
 
2) испуњава наставне и предиспитне обавезе; 
 
3) поштује опште акте Универзитета и Факултета; 
 
4) учествује у вредновању квалитета студијских програма, наставе, наставника и 

сарадника и служби Факултета на начин предвиђен општим актом Факултета и 
Универзитета; 

 
5) поштује права запослених и других студената Факултета; 
 
6) учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом Факултета; 
 
7) чува углед и достојанство Факултета и Универзитета, студената, наставника и 

других припадника академске заједнице. 
 

7. ПРАВИЛА СТУДИЈА 
 

Члан 41. 
При упису сваке школске године студент се опредељује за изборне предмете из 
студијског програма. 
 
Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину 
студирања. 
 
Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је 
потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова. 
 
Студент који се сâм финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, за 
онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 
 
Студент који се сâм финансира, плаћа део школарине обрачунат према предметима за 
које се определио. 
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Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским 
програмом. 
 
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске 
године, уписује исти предмет. 
 
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се 
определити за други изборни предмет. 
 
Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени предмет 
претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским 
програмом. 
 
8. ПОСЕБНА ПРАВИЛА СТУДИЈА 
 
Награђивање студената 

Члан 42. 
Студент који постиже изузетне резултате у наставно-стручном, наставном, научном, 
научноистраживачком раду, на такмичењима и другим активностима, може да буде 
похваљен и награђен. 
 
Награде за постигнуте резултате додељују се у виду похвалница и пригодних поклона. 
 
Награде додељује Веће Факултета, а уручује их декан Факултета на пригодној 
свечаности. 
 
Мировање права и обавеза студената 

Члан 43. 
Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже 
болести, упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, одслужења и 
дослужења војног рока, неге детета до годину дана живота, одржавања трудноће и у 
другим случајевима у складу са законом. 
 
Студент коме мирују права и обавезе има право да полаже испите из наставних 
предмета из којих је испунио предиспитне обавезе утврђене наставним програмом. 
Захтев, уз документацију која представља основ за мировање, мора се поднети 
Студентској служби најкасније у року од 15 дана од сазнања за околности које 
представљају основ за мировање, односно у најкраћем могућем року. 
 
Одлуку о мировању права и обавеза доноси декан Факултета, на основу писменог 
захтева и приложене документације оверене од стране надлежне институције. 
 
Посебне могућности студирања 
 

Члан 44. 
Студент који у прве две године студија постигне просечну оцену најмање 8.50 има 
право да заврши студије у краћем року од рока прописаног за завршавање студија под 
условом да није поновио ни једну годину студија и да је све испите положио закључно 
са октобарским испитним роком, за сваку годину студија. 
 
Студенту из става 1. овог члана Веће одређује ментора из реда наставника Факултета. 
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Гостујући студент 
Члан 45. 

Гостујући студент је студент друге високошколске установе који уписује делове 
студијског програма на Факултету, у складу са споразумом високошколских установа о 
признавању ЕСПБ бодова. 
 
Статус гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно два семестра. 
 
Део студијског програма из става 1. овог члана може обухватити један или више 
предмета. 
 
Похађање наставе и положени испити студента доказују се индексом студента односно 
одговарајућом потврдом. 
 
Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог студирања, 
могућност настављања студија на факултету и друга питања уређују се споразумом 
високошколских установа. 
 
Признавање испита 

Члан 46. 
Студенту који је положио испит на другој високошколској установи, исти се признаје 
ако предмет из ког је испит положен по свом садржају, обиму и броју бодова одговара 
предмету који је студент уписао. 
 
Признавање испита врши се на лични захтев студента. 
 
Код признавања испита, студент мора, у договору са наставником, пријавити испит, а 
наставник признаје оцену коју је студент остварио на другој високошколској установи 
и та се оцена уписује у индекс. 
 
Ако предмет из којег је испит положен по свом садржају, обиму и броју бодова не 
одговара предмету који је студент уписао, наставник може захтевати да студент полаже 
испит у целини или да положи разлику. 
 
Оцена и број бодова формирају се у складу са одредбама овог Правилника. 
 
Губитак или оштећење индекса 

Члан 47. 
Ако студент изгуби или оштети индекс, дужан је да поднесе захтев за издавање новог 
индекса. 
 
Захтев, уз потврду о измиреним трошковима издавања новог индекса, подноси се 
студентској служби Факултета. 
 
У случају оштећења индекса, захтеву се прилаже и оштећени индекс. 
 
Факултет издаје нови индекс после проглашења оригинала неважећим у Службеном 
гласнику Републике Србије. 
 
На јавној исправи из става 4. овог члана ставља се назнака да се ради о новој јавној 
исправи која је издата после проглашења оригинала неважећим. 
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Дисциплинска одговорност студената 
 

Члан 48. 
Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена 
Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу. 
 
За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на 
Факултету. 
 
Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за 
повреду обавезе и учиниоца, а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена. 
 
Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Крагујевцу 
утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и 
дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента. 
 

Заштита права студената 
Члан 49. 

Студент има право да поднесе приговор декану Факултета: 
 

• на оцену добијену на испиту, ако сматра да испит није обављен у складу са   
Законом о високом образовању, Статутом Факултета или општим актом, или ако 
је незадовољан оценом, а предметни наставник одбије да је поништи и 

 
• на акт којим му није одобрен упис у наредну годину студија, а сматра да акт није 
   донет  у  складу  са  Законом  о  високом  образовању,  Статутом  Факултета  или  
   општим актом. 

 
Престанак статуса студента 

Члан 50. 
Статус студента престаје у случају: 
 

1) завршетка студија; 
 
2) исписивања са студија; 
 
3) неуписивања школске године; 
 
4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма; 
 
5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на Факултету. 

 
Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија из става 1. 
тачка 4. овог члана, из разлога наведених за мировање права и обавеза студената. 
 
Студент коме је статус студента престао услед разлога из ст. 1. тач. 2. и 3. овог члана 
има право да настави започете студије у статусу студента који се сâм финансира и нема 
право на промену статуса. 
Наставак студија врши се на лични захтев студента. 
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9. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ  
    И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
 

Члан 51. 
Студент је обавезан да присуствује предавањима и вежбама и да изврши предиспитне 
обавезе утврђене студијским програмом из наставних предмета из којих се настава 
изводи у том семестру. 
Испуњењем обавеза из става 1. овог члана, студент у индексу добија потпис 
предметног наставника и сарадника. 
 
Овером зимског семестра студент стиче право да полаже испите из одслушаних 
једносеместарских предмета у том семестру и да похађа наставу у летњем семестру. 
 
10. ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
 

Члан 52. 
Факултет организује дипломске академске – мастер студије у трајању од једне или две 
школске године према студијском програму кога доноси Универзитет на предлог Већа 
Факултета. 
 

Члан 53. 
Студент је обавезан да присуствује предавањима и вежбама и да изврши предиспитне 
обавезе утврђене студијским програмом из наставних предмета из којих се настава 
изводи у том семестру. 
 
Испуњењем обавеза из става 1. овог члана, студент у индексу добија потпис 
предметног наставника и сарадника. 
 
Овером зимског семестра студент стиче право да полаже испите из одслушаних 
једносеместарских предмета у том семестру и да похађа наставу у летњем семестру. 
 
Завршетак студија 

Члан 54. 
Завршетком основних, специјалистичких и дипломских академских студија стиче се 
Диплома са одговарајућим стручним или академским називом, и додатак дипломи. 
 
Комисију за доделу диплома чине продекан за наставу (председник Комисије), секретар 
Факултета и шеф Студентске службе. 
 
Комисија за доделу диплома је дужна да организује обраду података за диплому и 
додатак дипломи, проверу њихове тачности, израду и доделу дипломе и додатка 
дипломи. 
 
Додела дипломе се обавља јавно, на свечаности поводом прославе Дана факултета. 
 

11. ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 
 

Члан 55. 
Студент има право да се изјашњава о квалитету наставног процеса, квалитету 
студијског програма и педагошком раду сваког наставника и сарадника за сваки 
предмет посебно. 
Евалуацију студија Факултет спроводу путем анкете или на други примерени начин, у 
складу са Правилником о самовредновању. 
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