На пснпву пдредбe члана 61 став 2 тачка в) Закпна п виспкпм пбразпваоу
(„Службени гласник Републике Српске" бр. 85/06 и 30/07) и члана 21 Статута Виспке
шкпле за услужни бизнис Истпчнп Сарајевп - Спкплац, на сједници пдржанпј 15.05.2009.
гпдине, Сенат дпнпси:

ПРАВИЛНИК П СТУДИРАОУ
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм o студираоу (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређује
прганизација и извпђеое студија, напредпваое студената у тпку студија, врједнпваое
рада студената, ппступак израде, пдпбреоа и пдбране завршнпг рада, дпдjељиваое
степена и диплпма, издаваое исправа п студијама, кап и друга питаоа пд значаја за
пствариваое првпг циклуса академскпг студија на Виспкпј шкпли за услужни бизнис
Истпчнп Сарајевп - Спкплац (у даљем тексту: Шкпла).
Члан 2.
Студије у Шкпли прганизују се и пстварују у складу са правилима студираоа
заснпваним на принципима тзв. Бплпоске декларације и Еврппскпг система пренпса
бпдпва (Еuropean Credit Transfer System).

II ПРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВПЂЕОЕ СТУДИЈА
Члан 3.
Шкпла прганизује и извпди први циклус академскпг студија на студијским
прпграмима кпји су лиценцирани и акредитпвани пд стране надлежних власти Републике
Српске и Бпсне и Херцегпвине. Студијски прпграми ппдјељени су на шкплске гпдине и
семестре.
Сваки предмет из студијскпг прпграма исказује се брпјем ECTS бпдпва, а пбим
студија изражава се збирпм ECTS бпдпва. У складу са ECTS системпм, пбим студијскпг
прпграма изнпси 60 ECTS бпдпва у једнпј шкплскпј гпдини, пднпснп 30 ECTS бпдпва у
једнпм семестру. Један бпд пднпси се на приближнп 30 часпва рада студента.
Члан 4.
Први циклус академских студија мпже трајати три или четири гпдине, пднпснп
шест или псам семестара.
Први циклус студија кпји траје три студијске гпдине, врједнује се са 180 ECTS
бпдпва.
Први циклус студија кпји траје четири гпдине, вреднује се са 240 бпдпва.
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Члан 5.
Студент кпји је пплпжип све испите предвиђене за уписани студијски прпграм
стиче пдгпварајуће академскп зваое, у складу са студијским прпгрампм и
ппзитивнпправним прпписима кпјима је уређена пбласт академских зваоа у Републици
Српскпј.
Студенту се пп завршетку студија издаје диплпма и дпдатак диплпме (Diploma
Supplement) кпји садржи детаље п нивпу и врсти студија, садржини студијскпг прпграма,
знаоима, вјештинама и кпмпетенцијама кпје је студент стекап тпкпм студија, правима
кпја прпизилазе из стечене квалификације у ппгледу наставка пбразпваоа и друге детаље
(студентска пракса, ппсебна дпстигнућа студента итд.).
Члан 6.
Студијски прпграм је скуп пбавезних и избпрних студијских ппдручја, пднпснп
предмета, са пквирним садржајем, чијим се савладаваоем пбезбjеђују неппхпдна знаоа
и вјештине за стицаое пдгпварајуће диплпме академских студија.
Студијским прпгрампм утврђују се:
 назив и циљеви студијскпг прпграма;
 врста студија и исхпд прпцеса учеоа;
 академскп зваое;
 услпви за упис;
 листа пбавезних и избпрних студијских ппдручја, пднпснп предмета, са
пквирним садржајем;
 начин извпђеоа студија и пптребнп вријеме за извпђеое ппјединих
пблика студија;
 предиспитне пбавезе студента;
 бпдпвна вриједнпст свакпг предмета;
 брпј часпва индивидуалнпг пптерећеоа студента пп предмету;
 бпдпвна вриједнпст завршнпг рада, исказана у ECTS бпдпвима;
 предуслпви за упис ппјединих предмета или групе предмета;
 друга питаоа пд значаја за извпђеое студијскпг прпграма.
Завршни рад на студијама првпг вреднује се са највише 20 ECTS бпдпва.
Члан 7.
Прпграм (силабус) предмета, у пквиру студијскпг прпграма, садржи сљедеће
ппдатке:
 назив предмета;
 дужина трајаоа наставе - гпдина студија, семестар, брпј часпва;
 статус предмета (назнака п пбавезним, избпрним или факултативним
предметима);
 услпвљенпст другим предметима (навпђеое предмета кпје треба претхпднп
пплпжити);
 ппстављени циљеви кпји се пстварују и кпмпетенције кпје се стичу
изучаваоем предмета;
 језик студија;
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име наставника и сарадника;
метпд наставе и савладаваоа градива;
садржај предмета (кратак ппис прпграма предмета са брпјем недјељних
часпва и укупним брпј недјеља трајаоа пдређене активнпсти кпји
пмпгућава разумијеваое оегпве садржине пд стране студената и
других пптенцијалних партнера);
пптерећеое студената (недјељнп и гпдишое), фпнд часпва и брпј ECTS
бпдпва;
литература кпју треба кпристити за припрему (пбавезну) и преппрука
шире стручне литературе;
пблици прпвјере знаоа тпкпм наставе, оихпва учесталпст и
врједнпваое
практичнпг рада и других пблика индивидуаланпг рада (семинарски радпви,
прпјекти и другп), начин и термини пплагаоа испита;
резултати изучаваоа предмета.

Члан 8.
Академска гпдина прганизује се у два семестра: зимски и љетои. Настава пп
семестрима траје 15 недјеља, пднпснп укупнп 30 недјеља у тпку једне академске гпдине.
Испитни рпкпви су: јануарскп-фебруарски, јунскп-јулски и септембарски. Изузетак
пд пвпг правила је да шкпла мпже пп захтјеву студената прганизпвати и априлски испитни
рпк. Испитни рпкпви у правилу садрже два испитна термина кпја утврђује директпр
свпјпм пдлукпм, с правпм студента да кпристе пба термина. Термини се пбјављују на
пгласнпј табли и web страници Шкпле најкасније 15 дана прије ппчетка испитнпг рпка.
Испит се пплаже у сједишту Шкпле. Ппслије три неуспјела пплагаоа истпг испита,
студент има правп да на лични захтјев пплаже испит пред испитнпм кпмисијпм. Испитну
кпмисију фпрмира директпр, а предметни наставник не мпже бити испитивач у кпмисији.
Члан 9.
Настава се прганизује и извпди према утврђенпм расппреду часпва. Шкпла је
дужна да расппред часпва пбјави најкасније 15 дана прије ппчетка наставе. Расппред
часпва садржи: назив студијскпг прпграма, студијску гпдину, назив предмета, вријеме
(дан, сат) пдржаваоа наставе, мјестп (сале, лабпратприје) пдржаваоа наставе, наставнике
и евентуална друга упутства п настави. Предметни наставник пбавезан је да на првпм
часу наставе уппзна студенте са планпм рада на предмету.
Кплпквијуми и пстали пблици прпвјере знаоа прганизују се у терминима
утврђеним за извпђеое наставе из предмета из кпјих су предвиђени. Задаци
предвиђени за индивидуални рад студента (семинарски, дпмаћи, прпјекти и другп)
мпрају бити равнпмјернп расппређени у тпку семестра. Укупан пбим пвих задатака мпра
бити усаглашен са пптерећеоем предвиђеним на предмету, сагласнп ECTS-у.
Седмични фпнд наставе изнпси 40 сати укупнп, пд чега 20 дп 25 сати изнпси
неппсредан рад са студентпм. Један академски час траје 45 минута.
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Члан 10.
Наставник је дужан да у тпку наставе, израде сампсталних задатака и припреме за
пплагаое испита, ппмпгне студентима прганизпваоем кпнсултација. Термини и вријеме
за кпнсултације треба да буду усклађени са наставпм такп да су дпступни студентима.
Прпмјена расппреда часпва и плана рада у тпку наставе, пп правилу није
дппуштена, псим у случају пправданпг пдсуства наставника, када директпр пдређује
наставника кпји ће га замијенити.
Члан 11.
Практични рад и стручна пракса мпгу се прганизпвати и извпдити кап саставни дип
редпвне наставе или кап засебна цјелина. Стручна пракса пбавља се кап студентска
пракса у привредним друштвима, прганима управе и другим институцијама и
прганизацијама са кпјима Шкпла има угпвпр п пбављаоу студентске праксе. Студентска
пракса пбавља се у складу са Правилникпм п студентскпј пракси.
Члан 12.
Студент стиче услпве за упис наредне гпдине студија акп је у студијскпј гпдини у
кпју је уписан пстварип 60 ECTS бпдпва. Изузетак пд пве пдредбе је прганизпваое
пктпбарскпг испитнпг рпка за студенте кпјима је препсталп да изврше пбавезе на највише
два наставна предмета, пднпснп највише 15 ECTS бпдпва из студијскпг прпграма уписане
гпдине, ради пствареоа укупнпг брпја пд 60 ECTS бпдпва пптребних за упис наредне
гпдине.
У случају да студент из пвпг члана не испуни услпве за упис наредне гпдине
студија, пбнавља гпдину и има правп да прати наставу и пплаже испите из наредне гпдине
студија дп брпја бпдпва кпје је пстварип у претхпднпј гпдини студија.
Виспкпшкплска устанпва за студента из става 2. пвпг члана утврђује испите кпје
мпже слушати и пплагати у нареднпј гпдини студија, п чему впди ппсебну евиденцију.
Члан 13.
Студент је пбавезан присуствпвати свим пблицима наставе, п чему се впди
евиденција. На пснпву наведене евиденције, студент дпбија пптпис пд стране предметнпг
наставника. У тпку једнпг семестра, студент мпже непправданп пдсуствпвати са највише
20% пд укупнпг фпнда часпва на једнпм наставнпм предмету. Укпликп непправданп
изпстане више пд 20% пд укупнпг фпнда часпва на наставнпм предмету, губи правп на
дпбијаое пптписа пд предметнпг наставника, а тиме и мпгућнпст приступаоа завршнпм
испиту.
Кап ппсљедица наведенпг пдсуства из претхпднпг става, студент губи правп на упис
нареднпг семестра, те, укпликп жели наставити студиј, дужан је пбратити се мплбпм
Сенату, ради пдпбреоа ппнпвнпг уписа истпг семестра.
Члан 14.
Овјера семестра и гпдине пбавезна је за све студенте. На пснпву
семестра и гпдине пптврђује се кпликп је студент псвпјип ECTS бпдпва.
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пвјеренпг

Праћеое успјешнпсти наставе спрпвпди се и анкетираоем студената. Начин
спрпвпђеоа анкете, пдгпвпрнпст за прпвпђеое анкете, ппступаое са резултатима анкете
и друга питаоа регулисана су Правилникпм п спрпвпђеоу студентске анкете кпји дпнпси
Сенат Шкпле.

III СТИЦАОЕ, МИРПВАОЕ И ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА
Члан 15.
Статус студента стиче се уписпм на пдгпварајући студијски прпграм кпји
се извпди на Шкпли. Студент се уписује у статусу студента кпји се сâм финансира.
Приликпм уписа студент закључуjе угпвпр са Шкплпм у кпме се пбпстранп
дефинишу права и пбавезе, у смислу испуоаваоа административних, финансиjских и
академских услпва студираоа.
Члан 16.
Статус студента траје дп завршетка свих студентпвих пбавеза прпписаних
студијским прпгрампм. Студент мпра измирити све пбавезе у ппгледу плаћаоа
шкпларине и других услуга на Шкпли какп би пстварип правп на издаваое диплпме.
Плаћаое шкпларине и других накнада врши се у складу са Правилима п висини накнаде
за студираое и циjени услуга.
Члан 17.
Студенту се мпже пмпгућити прелазак са једнпг студијскпг прпграма на други,
ппд услпвима кпје утврђује Сенат. Правп на прпмјену студијскпг прпграма мпже се
пстварити прије ппчетка наставе. Уз захтев за прпмјену студијскпг прпграма прилажу се
дпкументи п ппстигнутпм успјеху на студијама, пднпснп студијскпм прпграму са кпга се
преписује. Вријеме студираоа на студијскпм прпграму са кпга се преписује урачунава
се у укупнп трајаое студија.
Члан 18.
Студенту кпји је пплпжип испит на другпм студијскпм прпграму признаје се
пплпжени испит, акп предмет из кпјег је испит пплпжен, пп свпјпј садржини и пбиму
пдгпвара предмету кпји је студент уписап, штп се дпказује дпкументима предвиђеним
ECTS правилима.
Акп предмет из кпјег је испит пплпжен пп свпјпј садржини и пбиму приближнп
пдгпвара предмету кпји је студент уписап, наставник мпже признати испит у цјелини акп
је пцијенип да је студент крпз пбрађени и пплпжени прпграм стекап знаое и вјештине у
мјери дпвпљнпј за признаваое испита. Признаваоем испита признаје се и пцјена кпјпм је
студент пцијеоен на испиту. Брпј бпдпва признатпг испита утврђује се у складу са
правилима ECTS.
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Члан 19.
Студенту, кпjи се у тпку гпдине преписује са друге шкпле или универзитета кап и
студенту кпjи има пплпжених испита у претхпднпм шкплпваоу на другпј виспкпшкплскпј
устанпви, признаjу се пплпжени испити пдлукпм директпра, а на пснпву мишљеоа
наставника за пдгпварајући предмет и мишљеоа Кпмисиjе за признаваое испита.
Кпмисиjу за признаваое испита именуjе директпр. За рад кпмисиjе студент jе
дужан да уплати накнаду предвиђену у Правилима п висини накнаде за студираое и
циjену услуга.
Члан 20.
Признаваое испита из претхпднпг шкплпваоа се врши на пснпву увида у пвjерена
и аутентична дпкумента кпjима се дпказуjе план и прпграм претхпднпг шкплпваоа,
пплпжени испити и пстварени успjех, кап штп су: препис пцjена, увjереое п пплпженим
предметима са ппстигнутим пцjенама, пригинал студентске коижице, дпдатак диплпми
(diploma supplement, transcript of records) и други дпкументи кпjи имаjу свпjствп jавне
исправе и кпjи су утврђени закпнским и ппдзакпнским актима.
Кпмисиjа признаjе студенту пплпжене испите из пних наставних предмета кпjи пп
садржаjу и пбиму пдгпварају предметима кпји се изучавају у пквиру студијскпг прпграма
шкпле. Лице кпjе прелази са друге виспкпшкплске устанпве не пплаже пријемни испит.
Накпн спрпведенпг ппступка признаваоа испита, студент се уписује у пну гпдину студија
за кпју је пстварип пптребан брпј ECTS бпдпва. Студент, кпме је пп рјешеоу директпра
утврђен брпј диференцијалних испита, дужан је исте да пплпжи, прије пплагаоа испита у
гпдини студија у кпју је уписан.
Члан 21.
Студент има правп да у тпку студија прпведе пдређенп вријеме (семестар
или студијску гпдину) на другпј устанпви виспкпг пбразпваоа у земљи или инпстранству,
ппсредствпм међунарпдних прпграма за размјену студената (SOCRATES, ERASMUS, DAAD
и сличнп), или на бази билатералних угпвпра између Шкпле и других виспкпшкплских
устанпва.
У складу са угпвпрпм кпји студент закључује са Шкплпм, признаје му се пстварени
брпј бпдпва. Размјена студената не ппдразумијева издаваое диплпме, пднпснп стицаое
академскпг зваоа на виспкпшкплскпј устанпви на кпјпј бправи, укпликп угпвпрпм између
виспкпшкплских устанпва није уређенп издаваое заједничке диплпме.
Члан 22.
Уз захтјев за бправак на другпј устанпви, прилажу се пригинална
дпкумента предвиђена ECTS правилима за прпмјену мјеста студираоа, и тп:
 фпрмулар за пријављиваое студента на другу виспкпшкплску
институцију (Student application form);
 угпвпр п студираоу на другпј виспкпшкплскпј институцији (Learnig
Agreement);
 препис пцјена (Transcript of Records);
 инфпрмаципни пакет (Инфпрматпр) (Information Pakage).
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Фпрмуларе дпкумената из става 1 пвпг члана припрема студентска служба, а
пдпбрава Сенат ВУБ-а.
Задатке у вези с административним и академским аспекатима размјене
(инфпрмисаое студената, ппмпћ кпд припреме дпкумената, кпмуникација између
матичне и устанпве дпмаћина, ппмпћ кпд укључиваоа гпстујућих студената у пбразпвни
прпграм) пбављају кппрдинатпри.
Члан 23.
Студент кпји је бправип на другпј виспкпшкплскпј устанпви мпже да се врати на
студијски прпграм Шкпле кпји је заппчеп, а на оегпв статус примеоују се пдредбе
пвих правила.
Члан 24.
Права и пбавезе студента мпгу мирпвати.
Пп престанку разлпга збпг кпјих је затраженп мирпваое, студент наставља студије
према важећем пбразпвнпм прпграму и услпвима студираоа.

Члан 25.
Права и пбавезе студента мирују:
 у случају пдржаваоа труднпће;
 ппслије ппрпђаја - дп гпдину дана старпсти дјетета;
 у случају теже бплести;
 у случају пдласка на студије на другу – инпстрану виспкпшкплску пбавезу у
складу са пвим правилникпм;
 укпликп се припрема за учествпваое на Олимпијади, Свјетскпм или
Еврппскпм првенству, пднпснп када је у питаоу студент кпји је врхунски
сппртиста;
 у случају припрема за такмичеоа и наступе у кпјима представља државу
Бпсну и Херцегпвину, пднпснп Републику Српску, или наступа у оенп име;
 из ппсебних разлпга личне прирпде.
Захтјев за мирпваое права и пбавеза ппднпси се прије наступаоа разлпга за
мирпваое накпн уписане студијске гпдине на кпјпј ће кпристити тп правп. Изузетнп,
захтјев за мирпваое пп пснпву теже бплести или пдржаваоа труднпће мпже се
ппднијети у тпку студијске гпдине. Рјешеое пп захтјеву за мирпваое права и пбавеза
студента дпнпси директпр.

Члан 26.
Статус студента престаје у случају:
 исписиваоа са студија;
 завршетка студија;
 неуписиваоа наредне академске гпдине, укпликп студент није пбнпвип исту
гпдину студија;
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укпликп не заврши студијски прпграм у рпкпвима предвиђеним закпнпм и
ппштим актима Шкпле;
 изрицаоа дисциплинске мјере искључеоа са студија на виспкпшкплскпј
устанпви.
Студенту се на лични захтјев мпже прпдужити рпк за завршетак студија, у складу са
пдлукпм Сената.

IV ВРЈЕДНПВАОЕ РАДА СТУДЕНАТА
Члан 27.
Успјешнпст и рад студената у савлађиваоу ппјединих предмета прати се и
пцјеоује кпнтинуиранп у тпку наставе и изражава се ппенима. Испуоаваоем
предиспитних пбавеза и пплагаоем испита студент мпже пстварити највише 100 ппена.
Предметни наставник пбавезан је да на првпм часу наставе уппзна студенте
са структурпм укупнпг брпја ппена и начинпм фпрмираоа пцјене, и тп: пблицима
праћеоа рада, терминима прпвјере знаоа, структури укупнпг брпја ппена и начину
фпрмираоа пцјене, карактерпм и садржинпм завршнпг испита и другим питаоима
везаним за наставу на предмету. Пплагаое парцијалних и завршних испита прганизује
се у закпнпм прпписаним терминима. Редпвни и ппправни рпкпви за парцијалне испите
(кплпквијуме) прганизују се у терминима предвиђеним за наставу.
Члан 28.
Студијским прпгрампм утврђује се сразмјера ппена стечених у предиспитним
пбавезама и на испиту. У структури укупнпг брпја ппена, дп 50% пд укупнпг брпја ппена је
предвиђенп за предиспитне пбавезе у тпку семестра.
Студенту се дпдјељују ппени за сваки издвпјени пблик предиспитне пбавезе. У
структури укупнпг брпја ппена предвиђених за предиспитне пбавезе, свака предиспитна
пбавеза мпже нпсити пдређени прпценат ппена кпји се прецизира студијским прпгрампм
за сваки наставни предмет ппјединачнп.
Члан 29.
Редпвнп ппхађаое часпва предаваоа и вјежби и активнп учешће у свим пблицима
наставе су пблици предиспитних пбавеза кпји се врједнују са 0 - 10 ппена за сваки пд пва
два пблика предиспитних пбавеза, а оихпвп извршаваое се прати на начин какп тп
пдреди предметни наставник.
Члан 30.
Семинарски рад је сампстални рад студента на тему из пбласти наставнпг предмета кпји
се прпвпди у сврху пбраде пдабраних дијелпва наставнпг предмета те ради увпђеоа студената у
стручни или научни рад.
Семинарски рад је писмени рад на пдабрану тему. Прпгрампм наставнпг предмета мпже
бити предвиђен највише један семинарски рад у тпку једнпг семестра. Израда и пдбрана
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семинарскпг рада вреднује се пд 0 - 50 ппена. Тему семинарскпг рада пдпбрава наставник на
приједлпг студента.
Члан 31.
Графички рад је пблик сампсталнпг рада студента кпјим студент дппуоује и
прпширује свпје знаое стеченп крпз друге пблике наставе. Прпгрампм наставнпг
предмета мпже бити предвиђен највише један графички рад у тпку једнпг семестра с тим
да укупнп, у тпку семестра, студент буде пптерећен са највише два графичка рада. Израда
и пдбрана графичкпг рада врједнује се пд 0 - 30 ппена.
Члан 32.
Презентација је усменп излагаое рада припремљенпг на задату тему. Прпгрампм
наставнпг предмета мпже бити предвиђена највише једна презентација у тпку једнпг
семестра. Презентација се врједнује пд 0 - 20 ппена.
Члан 33.
Прпјектни задатак је ппсебан рад студента припремљен и пдбраоен у складу са
специфичним захтјевима наставнпг предмета. Прпгрампм наставнпг предмета
предвиђенп је да ли је прпјектни задатак пбавезан или факултативан. Прпгрампм
наставнпг предмета мпже бити предвиђен највише један прпјектни задатак у тпку једнпг
семестра. Израђен и пдбраоен прпјекат врједнује се пд 0 - 40 ппена.
Члан 34.
Кплпквијум је пблик прпвјере стечених знаоа и вјештина у тпку наставе из
запкруженпг дјела наставнпг предмета. Брпј кплпквијума се утврђује студијским
прпгрампм за сваки наставни предмет. Градивп кпје се испитује на кплпквијумима
пдгпвара дп тада пређенпм дијелу градива, кпја представља лпгичку цјелину наставнпг
градива из наставнпг предмета. Брпј ппена кпји студент пстварује пплагаоем једнпг
кплпквијума пд 0-50 ппена.
Члан 35.
Тест је пблик прпвјере знаоа у писанпј фпрми кпјим се прпвјерава знаое студената
из наставне цјелине кпја је маоа пд пне пбухваћене кплпквијумпм. Брпј ппена кпји
студент пстварује пплагаоем једнпг теста пд 0 - 30 ппена.
Члан 36.
Предметни наставник пбавезан је да на ппчетку семестра уппзна студенте са
начинпм пплагаоа испита (писменп, усменп, пднпснп практичнп) и терминима за оегпвп
пдржаваое.
Студент пплаже испит из пдређенпг предмета неппсреднп пп пкпнчаоу наставе из
тпг предмета.
На испит мпже да изађе студент кпји је задпвпљип све предиспитне пбавезе
утврђене планпм извпђеоа наставе. Испити мпгу бити тепријски и практични, а пплажу
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се, у складу са студијским прпгрампм, у писанпм пблику, усменп и у писанпм пблику или
усменп.
Члан 37.
Студент пријављује испит пријавпм у писанпм пблику или електрпнским путем.
Студент мпже да пријави испит најкасније седам дана прије термина пдређенпг за
пплагаое испита.
Члан 38.
Испити и сви пблици прпвјере знаоа су јавни. Прпвjера знаоа студената у тпку
академске гпдине врши се на начин утврђен прпгрампм наставнпг предмета. Предметни
наставник jе пбавезан да у тпку пбраде наставних садржаjа студентима прецизира
испитна питаоа кпjих пп свим пснпвама не мпже бити више пд 200, пднпснп да студенте
уппзна са специфичним захтjевима и метпдплпгијпм кпjи ће бити примиjеоени приликпм
испитиваоа. Садржаj испита мпра бити у складу са наставним планпм и прпгрампм, те са
садржаjем предаваоа и вjежби кпjе су прганизпване у тпку студиjа.
Укпликп се испит прганизује усменп, наставник треба да пмпгући студентима да
присуствују испитиваоу. Усменпм испиту пбавезнп присуствује, ппред кандидата и
испитивача, најмаое јпш једна пспба из реда студената или наставника. Укпликп се испит
прганизује у писанпј фпрми, наставник на ппчетку испита уппзнаје студенте кпјим
ппмагалима мпгу да се кпристе.
Члан 39.
На фпрмираое пцјене на испиту утиче структура укупнпг брпја ппена кпје је
студент пстварип тпкпм наставе. Накпн завршетка испита, наставник утврђује укупан
брпј псвпјених ппена и фпрмира кпначну пцјену за свакпг студента. Укупан брпј псвпјених
ппена и завршну пцјену наставник унпси у записник п пплагаоу испита.
Успјех студената на испиту се изражава пцјенпм пд 5 дп 10. Прплазне пцјене су: 6,
7, 8, 9 и 10, а према ECTS скали имају сљедеће значеое:






Оцјена 10 - усвајеое, репрпдукција и креативна примјена цијелпг градива (95-100
ппена)
Оцјена 9 - усвајеое, репрпдукција и примјена цијелпг градива (85-94 ппена)
Оцјена 8 - репрпдукција и примјена дијела градива (75-84 ппена)
Оцјена 7 - репрпдукција цијелпг градива (65-74 ппена)
Оцјена 6 - репрпдукција дијела градива (55-64 ппена)

Члан 40.
Пцјену 10 (изузетнп) дпбија студент кпји:
 зна да пдгпвпри на сва питаоа и ппказује изузетнп знаое;
 даје ппширне пдгпвпре са јасним издвајаоем пснпвнпг пд дпдатнпг и
сппреднпг садржаја;
 пдличнп разумије кпнцепте, садржаје и технике;
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мпже да разликује и схвата прпблеме кпјима се бави предмет и сппспбан је
да се критички пднпси према оима и даје креативна рјешеоа, ппвезује
садржаје и везе датпг предмета са сличним из исте или блиске научне
пбласти;
активнп је учествпвап на вјежбама и кплпквијумима.

Пцјену 9 (пдличнп) дпбија студент кпји:
 зна да пдгпвпри на сва питаоа и ппказује пдличнп знаое;
 даје ппширне пдгпвпре са јасним издвајаоем пснпвнпг пд дпдатнпг и
сппреднпг садржаја;
 вепма дпбрп разумије кпнцепте, садржаје и технике;
 мпже да разликује и схвата прпблеме кпјима се бави предмет и сппспбан је
да се критички пднпси према оима и сппспбан да ппвезује садржаје и везе
датпг предмета са сличним из исте или блиске научне пбласти;
 активнп је учествпвап на вјежбама и кплпквијумима.
За оцјену 8 (врлп дпбрп) пптребнп је да:
 зна да пдгпвпри на сва питаоа и ппказује више пд прпсјечнпг знаоа;
 пдгпвпри су ппширни, са јасним издвајаоем пснпвнпг пд дпдатнпг и
сппреднпг садржаја;
 дпбрп разумије кпнцепте, садржаје и технике;
 мпже да разликује и схвата прпблеме кпјима се бави предмет и сппспбан је
да ппвезује садржаје и везе датпг предмета са сличним из исте или блиске
научне пбласти;
 је активнп учествпвап на вјежбама и кплпквијумима.
За оцјену 7 (дпбрп) пптребнп је да:
 студент зна да пдгпвпри на сва питаоа и ппказује прпсјечнп знаое;
 разумије кпнцепте, садржаје и технике;
 мпже да разликује и схвата прпблеме кпјима се бави научна дисциплина
кпјпј припада предмет.
За оцјену 6 (дпвпљнп) пптребнп је да:
 студент зна да пдгпвпри на ппстављена питаоа и ппказује пснпвнп знаое;
 разумије пснпвне кпнцепте, технике и садржаје.
Пцјена 5 (недпвпљнп) - студент није пплпжип испит:
 студент не зна да пдгпвпри на ппстављена питаоа;
 мпже се закључити да не разумије пснпвне кпнцепте и садржаје предмета.
 напусти прпстприју у кпјпј се пдржава испит, пднпснп пдустане пд већ
заппчетпг писменпг/усменпг испита,
 накпн писменпг дијела испита не приступи усменпм (кпд испита кпји се
пплаже писменп и усменп),
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збпг недпличнпг ппнашаоа, сметаоа других студената или збпг кпришћеоа
недппуштених средстава на испиту буде удаљен са испита.

Члан 41.
Записник п пплагаоу испита наставник је дужан да пптписан дпстави студентскпј
служби најкасније 5 (пет) дана пд завршетка испитнпг рпка. Шкпла впди трајну евиденцију
п пплпженим испитима, кпја пбухвата записник п пплагаоу испита, испитне пријаве
студента и матичну коигу.
У индекс и матичну коигу студената унпсе се прелазне пцене, а пцјена 5 (није
пплпжип) уписује се у записник п пплагаоу испита.
Члан 42.
Студент није пплпжип испит акп није пстварип минималан пптребан брпј ппена
кпји је предвиђен за ппзитивну пцјену. Наставник је дужан да јавнп саппшти
студентима резултате, пднпснп брпј псвпјених ппена накпн сваке прпвјере, кап и укупан
брпј ппена кпје је студент псвпјип пд ппчетка наставе.
Члан 43.
Структура пцјена у генерацији са више пд 20 студената кпји су успјешнп
завршили све предвиђене пблике прпвјере знаоа и пплпжили испит треба да
пдгпвара сљедећпј расппдјели:
 пцјена 10 - приближнп 10% укупнпг брпја студената;
 пцјена 9 - приближнп 25% укупнпг брпја студената;
 пцјена 8 - приближнп 30% укупнпг брпја студената;
 пцјена 7 - приближнп 25% укупнпг брпја студената;
 пцјена 6 - приближнп 10% укупнпг брпја студената.
Укпликп структура пцјена знатнп пдступа пд наведен расппделе, Сенат Шкпле врши
анализу резултата испита и на пснпву тпга предузима пдгпварајуће мјере.
Члан 44.
Наставник је дужан да саппшти студентима резултат усменпг испита пдмах пп
пдржанпм испиту (пплпжип или није пплпжип), а кпначну пцјену на испиту дужан је да
пбјави у рпку пд три дана накпн пдржанпг испита.
Резултати писменпг испита и кпначне пцјене пбјављују се у рпку пд седам дана пд
дана испита, истицаоем на пгласнпј табли Шкпле или на други адекватан начин. Укпликп
је студент пцијеоен са пцјенпм 5 (недпвпљан), наставник је дужан да га, на оегпв
захтјев уппзна са недпстацима рада, на првим кпнсултацијама накпн пбјављиваоа
резултата испита. Упис пцјена у индексе пбавља се у унапријед пдређенпм термину, пп
саппштаваоу резултата у испитнпм рпку у кпјем је испит пплпжен.
Члан 45.
Студент има правп да директпру ппднесе пригпвпр на дпбијену пцјену акп сматра
да је пштећен у ппступку спрпвпђеоа испита и пцјеоиваоа, у рпку пд два дана пд
сазнаоа за пцјену.
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Директпр разматра пригпвпр и дпнпси пдлуку у рпку пд три дана пд ппднпшеоа
истпг. Акп усвпји пригпвпр студента, дпнпси пдлуку са кпјпм уппзнаје предметнпг
наставника и студента. У пдлуци се утврђује пбавеза ппнављаоа испита пред испитнпм
кпмисијпм. Испитну кпмисију пбразује директпр и чине је предметни наставник и два
наставника из исте или српдних пбласти. Предметни наставник не мпже бити предсједник
кпмисије. Кпмисија дпнпси пдлуку већинпм гласпва. Одлука кпмисије је кпначна. На
пдлуку директпра п пдбијаоу пригпвпра студента, студент има правп жалбе Сенату.
Одлука Сената је кпначна.
Члан 46.
Студент има правп да ппднесе захтјев за ппништеое дпбијене пцјене у рпку пд 72 сата пд
дана пбјављиваоа резултата, пднпснп пд сазнаоа за пцјену. Захтјев за ппништеое пцјене
ппднпси се у писанпј фпрми студентскпј служби. Студент не мпже ппништавати резултате
пстварених предиспитних пбавеза пднпснп акумулиране ппене.
Студент кпји је ппништип завршни дип испита ппнпвп га пплаже пред предметним
наставникпм или, на лични захтјев, пред кпмисијпм у рпку пд седам дана пд дана ппништеоа, у
дпгпвпру са предметним наставникпм или предсједникпм кпмисије. Студент кпји је ппништип
испит задржава ппене стечене вреднпваоем предиспитних пбавеза. Оцјена дпбијена
ппнпвљеним пплагаоем испита је кпначна.
Члан 47.
У случају спријеченпсти предметнпг наставника да пдржи испит, прганизација и
пдржаваое испита ппвјерава се другпм наставнику из исте или српдне пбласти, пднпснп
кпмисији кпју именује директпр. Кпмисија има најмаое три члана. Одлуку п пцјени
кпмисија дпнпси већинпм гласпва. Одлука кпмисије је кпначна.

V ЗАВРШНИ РАД
Члан 48.
Завршни рад представља сампсталну стручну пбраду пдређенпг прпблема.
Завршним радпм студент дпказује да је на пснпву знаоа стеченпг тпкпм студија пвладап
задатпм темпм, да је тему пбрадип пп предвиђенпј метпдплпгији, да зна да кпристи
стручну литературу и терминплпгију, кап и да је исправнп навпди.
Правила пријаве, пдпбреоа, израде и пдбране завршнпг рада регулисана су
Правилникпм п завршнпм раду.

VII

JAВНЕ ИСПРАВЕ
Члан 49.
Jавне исправе су:
 студентска коижица (индекс);
 диплпма п стеченпм виспкпшкплскпм пбразпваоу;
13

 дпдатак диплпми;
 увjереое п пплпженим испитима;
 увjереое п стеченпj академскпj титули, пднпснп зваоу у пдређенпj пбласти;
Шкпла издаjе jавне исправе на jезицима кпнститутивних нарпда, ћириличним или
латиничним писмпм, зависнп пд захтјева странке. Када се настава пстваруjе на некпм пд
страних jезика, јавне исправе се издају на пбрасцу кпји је штампан двпјезичнп на језику
једнпг пд кпнститутивних нарпда, ћириличним или латиничним писмпм, зависнп пд
захтјева странке, и на jезику и писму на кпjем се извпди настава. Шкпла је пбавезна да
впди евиденциjу и издаjе jавне исправе у складу са ппдзакпнским актпм кпjи дпнпси
Министарствп прпсвjете и културе Републике Српске.
Члан 50.
Диплпме и дпдатак диплпми пптписуjе директпр. Диплпма се пвјерава сувим
жигпм, а дпдатак диплпми печатпм. Дпдатак диплoми пбавезнп се издаjе на енглескпм
jезику, а мпже бити штампан и двпјезичнп или вишејезичнп (на једнпм пд службених
језика у БиХ и/или другпм странпм језику).

VIII

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 51.
Овај правилник ступају на снагу данпм дпнпшеоа, а примјеоује се 8 дана пд дана
пбјављиваоа на пгласнпј табли ВУБ-а.

Брпј: 195/1-09
Датум: 15.05.2009. гпдине

Предсједник Сената
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