Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

На основу члана 31. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС бр. 76/2005,
100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013. и 75/2014.)), члана 147, став 4 Статута
Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће, на седници
одржаној 21.10. 2014. године донело је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА
о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова
Члан 1.
У Правилнику о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова Високе школе
струковних студија за васпитаче у Шапцу, број 297/3 од 12. 5. 2014. године у члану 5
мења се став 2 и гласи.
Наставно веће именује Комисију од три члана која одлучује о томе колико се
положених испита и остварених ЕСПБ бодова може признати кандидату на студијском
програму на који је уписан.
Члан 2.
Члан 9 мења се и гласи:
Студентска служба, након провере аутентичности прилога у року од три дана захтев
доставља Комисији.
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
Комисија Наставног већа сравњује ЕСПБ бодове из студијског програма на основу
уверења, наставног плана и програма.
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 4.
Члан 11. мења се и гласи:
На основу записника Комисије директор доноси решење којим се утврђује број ЕСПБ
бодова студијског програма на основу положених испита и уколико је број бодова
најмање 37 ЕСПБ бодова подносиоцу захтева се признаје година студија.
Члан 5
Члан 12 мења се и гласи.
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 да је број бодова 37 или већи и доноси одлуку којом се
утврђује признавање одговарајуће студијске године, разлика у испитима и упис на
наредну годину студија.
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Члан 6.
Члан 13 мења се и гласи:
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
 Образложење о признавању, или не признавању испита.
Решење директора је коначно.
Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
Подносилац захтева за признавање испита, незадовољан решењем директора може
поднети нови захтев за признавање испита по одредбама прописаним у овом поглављу
уз достављање процене о стеченом знању и вештинама студента, 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, а процени да би нови докази могли да доведу до повољније
одлуке о признавању испита.
Члан 8.
После члана 15. додаје се нови члан 15а који гласи:
Одредбе чланова 5 до 15 примењују се у поступку признавања положених испита и
преноса ЕСПБ бодова свим студентима, ако општим актом није друкчије утврђено.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
БРОЈ:744/7-1
Дана 21.10.2014.
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