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На основу одредби Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 88/2017),
Статута и Правилника о преношењу ЕСПБ бодова Универзитета у Приштини, као и
Статута Природно-математичког факултета, Наставно-научно веће Природноматематичког факултета на седници одржаној 29.01.2019. године доноси:

ПРАВИЛНИК О МОБИЛНОСТИ СТУДЕНАТА
И ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак преношења бодова између студијских
програма Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици (у даљем тексту: Факултет) са друге високошколске
установе, приступ студирању на другој високошколској установи, начин и поступак
признавања предмета, односно остварених ЕСПБ бодова студената Факултета на
студијама друге високошколске установе у земљи или иностранству, надлежност органа
Факултета, оцена о испуњењу обавеза студента, права и обавезе студента, студирање
студената других високошколских установа на Факултету, вођење евиденција и друга
питања у вези са разменом студената.
Члан 2.
Факултет остварује међууниверзитетску сарадњу и путем размене студената
промовише њихову мобилност.
Размена студената може се одвијати кроз програме међународне размене студената
или на основу споразума Универзитета у Приштини и/или Факултета
и друге
високошколске установе у земљи и иностранству.
Члан 3.
Под другом високошколском установом се подразумева:

1. Друга високошколска установа у Републици Србији чији је студијски програм
акредитован од стране КАПК-а и добијена дозвола за рад од стране оснивача за
реализацију студијског програма.
2. Високошколска установа у иностранству на основу потписаних споразума
Универзитета односно Факултета.

ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ УНИВЕРЗИТЕТА

Члан 4.
Студент Факултета (у даљем тексту: студент) може остварити део студијског
програма истог новоа и врсте студија на другом факултету Универзитета под условима и
на начин прописан студијским програмом и овим правилником.
Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на другом
факултету Универзитета, може обухватити један или више предмета.
По завршетку дела студијског програма на другом факултету Универзитета,
студент наставља студије на Факултету и преноси ЕСПБ бодове за успешно положене
испите.
Подаци о делу студијског програма оствареном на другом факултету уписују се у
индекс који је студенту издат на матичном факултету.

ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ БОДОВА ИЗМЕЂУ ФАКУЛТЕТА И ДРУГЕ
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ЗЕМЉИ ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ

Члан 5.
Студент Факултета може остварити део студијског програма на другој
високошколској установи у земљи или иностранству (у даљем тексту: домаћи студент)
који не може бити краћи од једног семестра, нити дужи од два семестра, односно једну
школску годину.
Студент друге високошколске установе у земљи или иностранству може остварити
део студијског програма на Факултету (у даљем тексту: гостујући студент), који не може
бити краћи од једног семестра, нити дужи од два семестра, односно једну школску годину.
Остваривање дела студијског програма на другој високошколској установи студент
не може да оствари пре уписа на другу годину студија, нити након одслушане четврте
године студија на Факултету.
Део студијског програма који студент из става 1. и става 2. овог члана остварује на
другој високошколској установи може обухватити један или више предмета.
Студент има право да приликом боравка на другој високошколској установи
измени прелиминарни списак предмета, уз писано одобрење овлашћеног лица на
Факултету.

Члан 6.
У циљу пружања информација заинтересованим студентима о могућностима и
условима студирања на Факултету, Факултет објављује на својој интернет страници
информациони пакет.
Информациони пакет пружа основне информације о факултету, информације о
студијама (студијски програми и услови реализације), о условима живота (смештај,
исхрана, осигурање и медицинска заштита) као и другим пратећим активностима.
Информациони пакет се објављује и на енглеском језику.
Члан 7.
Ради пружања стручне, административне и академске подршке студентима на
размени (домаћи и гостујући студенти), Факултет именује ЕСПБ координаторе.
ЕСПБ координатори на сваком одсеку јесу шефови одсека Факултета.
ЕСПБ координатори:
- рангирају потенцијалне кандидате за програме размене студената, на основу
постигнутог успеха у току студирања,
-заједно са студентом учествују у креирању прелиминарног списка предмета који
студент жели да похађа на другој високошколској установи,
-утврђује степен подударности садржаја предмета,
-даје предлог студената за учествовање у програмима размене студената
Универзитету.
Члан 8.
Домаћи студент, односно гостујући студент из члана 5. овог правилника, по
завршетку дела студијског програма на другој високошколској установи, наставља студије
у својој матичној установи и преноси ЕСПБ бодове, који му се признају у складу са
споразумом између Универзитета и Факултета и друге високошколске установе о
међусобном признавању ЕСПБ бодова.
Преношење ЕСПБ бодова врши се по принципу флексибилности и на основу
степена подударности односно сличности садржаја и исхода учења предмета положених
на другој високошколској установи.
Члан 9.
Поступак преношења ЕСПБ бодова се примењује тако што студент заинтересован
за упис подноси захтев Студентској служби уз следеће прилоге:
-Доказ о оствареним бодовима на студијском програму за испите које је положио
(оригинал или оверена копија),
-Доказ о накнади трошкова захтева за признавање испита по важећем ценовнику
Факултета.
Члан 10.
Признаје се одслушани предмет са друге високошколске установе као обавезни
предмет студијског програма Факултета, уколико степен подударности у садржају
(узимајући у обзир исход учења) износи 70%.

Студенту се признају ЕСПБ бодови предвиђени студијским програмом Факултета и
стечена оцена. Уколико је систем оцењивања на другој високошколској установи различит
од система оцењивања у високом школству Републике Србије, обавља се њихово
усклађивање. У додатак Дипломи се уносе оригинална оцена из преписа друге
високошколске установе (у рубрици „Додатне информације о студенту“) и усклађена
оцена (у рубрици „Појединости студијског програма и постигнуте оцене“).
Члан 11.
Одлуку о признавању ЕСПБ бодова које је студент стекао на другој
високошколској установи доноси декан Факултета, а на предлог ЕСПБ координатора са
одговарајућег одсека, у складу са чланом 10. овог правилника .
Подаци о делу студијског програма оствареном на другој високошколској установи
уписују се у индекс који је студенту издат на Факултету.
Члан 12.
Споразумом из члана 8. овог правилника регулишу се међусобна права и обавезе
високошколских установа 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 потписује ректор Универзитета и/или декан Факултета и овлашћено лице
друге високошколске установе.
Члан 13.
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.
Члан 14.
Основна документа која омогућавају размену студената из члана 5. овог
правилника и преношење и признавање ЕСПБ бодова стечених на другој високошколској
установи регулисана су Правилником Универзитета и саставни су део овог правилника:
-студентска пријава, на обрасцу који је саставни део овог правилника. Образац 1;
-уговор о учењу, на обрасцу који је саставни део овог правилника. Образац 2;
-препис оцена, на обрасцу који је саставни део ово правилника. Образац 3.
Члан 15.
Универзитет и Факултет води евиденцију докумената из члана 14. овог правилника
и чува је у временском периоду прописаним својим актима о чувању докумената.
Члан 16.
У случају да одредбе овог правилника нису у складу са Законом о високом
образовању или општим актима Универзитета примењује се Закон и општи акти
Универзитета.
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