УНИВЕРЗИТЕТ ''УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА'', БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ПРАВИЛНИК О ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА
И ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА

У Сремским Карловцима, маја 2019. године

У складу са чланом 41. и чланом 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. Закон, 67/2019) и члана 40. Статута Факултета за
менаџмент у Сремским Карловцима, Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду (у
даљем тексту: Факултет), Наставно-научно веће, на седници одржаној 20.05.2019. године,
усвојило је

ПРАВИЛНИК О ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА
И ПРИЗНАВАЊУ ИСПИТА
Члан 1.
Овим правилником уређује се: 1) поступак преношења ЕСПБ бодова између студијских
програма Факултета, при преласку студента са једног на други студијски програм
Факултета, 2) поступак преношења ЕСПБ бодова између студијских програма других
високошколских установа и Факултета, односно пријаве студената са других
високошколских установа за упис на акредитоване студијске програме Факултета,
поступак утврђивања признатих и диференцијалних ЕСПБ бодова и диференцијалних
испита, и друга питања од значаја за упис и мобилност студената.
Члан 2.
Кандидат за признавање испита на акредитованим студијским програмима на Факултету
подноси Захтев за признавање испита (у даљем тексту: Захтев).
Уз Захтев кандидат прилаже:
- додатак дипломе (оверену фотокопију) или уверење о положеним испитима
(оригинал или оверену фотокопију) издату од стране високошколске установе на
којој је кандидат положио испите;
- наставни план и програм по којем је кандидат студирао, оверен од стране
високошколске установе, уколико се не налази на сајту исте;
- доказ о накнади трошкова подношења захтева за признавање испита по важећем
ценовнику Факултета.
Уколико студент жели да у току студирања изврши прелазак са уписаног студијског
програма Факултета на други, дужан је да спроведе поступак из става 1 овог члана без
обавезе достављања доказа из става 2 овог члана.
Члан 3.
Захтев се подноси Студентској служби која проверава његову комплетност, и у року од 3
(три) дана, од дана подношења захтева од стране кандидата, предаје Комисији за
признавање испита (у даљем тексту: Комисија) која спроводи првостепени поступак
признавања испита.

Члан 4.
Комисију именује декан Факултета.
Комисија има 3 (три) члана из редова наставника.
Члан 5.
Комисија се пре доношења првостепене одлуке консултује са предметним наставницима.
Члан 6.
Поступак признавања испита се спроводи на основу компаративне анализе наставног
плана и програма Факултета и наставног плана и програма високошколске установе из
које кандидат долази, освојених ЕСПБ бодова као и мишљења предметних наставника.
Приликом одлучивања о признавању испита, узеће се у обзир степен подударности
садржаја и исхода учења на предметима положеним на другој високошколској установи,
са садржајем истих или сродних предмета на акредитованим студијским програмима на
Факултету, при чему та подударност садржаја предмета треба да буде најмање 70%.
Члан 7.
Комисија на основу члана 6. Правилника доноси Решење о признавању испита (у даљем
тексту: Решење) према следећем:
- за упис прве године кандидат треба да има до 36 ЕСПБ бодова;
- за упис друге године кандидат треба да има најмање 37 ЕСПБ бодова;
- за упис треће године кандидат треба да има најмање 97 ЕСПБ бодова;
- за упис четврте године кандидат треба да има најмање 157 ЕСПБ бодова.
Члан 8.
Укoликo у уверењу о положеним испитима нема исказане вредности студијског програма
у ЕСПБ бодовима, нити је приложен наставни план исказан 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 програмом
Факултета и мишљења предметних наставника, утврђује се за сваки предмет број ЕСПБ
бодова.
Члан 9.
На основу извршене компаративне анализе наставног плана и програма Факултета и
наставних предмета установе из које кандидат долази, освојених ЕСПБ бодова као и
мишљења шефова катедри и предметних наставника, Комисија може одлучити да се испит
положен на другој високошколској установи:
(1) у потпуности признаје;
(2) делимично признаје и да је за потпуно признавање потребно:
а) додатно положити дефинисано подручје предмета,
б) израдити семинарски рад из дефинисаних области.
(3) испит се не признаје.

Члан 10.
У случају постојања потребе за признавањем испита за више кандидата који су положили
испите на студијском програму исте високошколске установе, а у циљу ефикасније
операционализације признавања испита, Комисија може за те високошколске установе да
сачини упоредну табелу, којом се дефинише узајамно признавање предмета студијског
програма високошколске установе из које кандидати долазе и Факултета.
Члан 11.
Комисија решење предаје Студентској служби.
Студентска служба један примерак Решења доставља подносиоцу Захтева, а други
примерак се одлаже у персонални досије истог.
Члан 12.
Кандидат који сматра да му је неоправдано ускраћено неко право у вези признавања
испита има право жалбе Наставно-научном већу Факултета који доноси другостепену
одлуку. Другостепена одлука Наставно- научног већа је коначна.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

