На основу члана 123. став 5. и члана 127. став 2. Закона о високом образовању
(''Сл.гласник РС'' бр. 76/2005.), Критеријума за усклађивање назива стечених према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању које је
прописала Скупштина Конференције универзитета Србије (VI седница одржана
17.11.2006. године), Статута Универзитета у Новом Саду и Препоруке Универзитета у
Новом Саду, Наставно-научно веће Технолошког факултета Нови Сад на седници
одржаној 31.01.2014. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређују поступак и услови за остваривање права на
завршетак студија, као и за усклађивање стручних и академских назива за лица која су их
стекла по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (у
даљем тексту: Закон) са стручним, академским односно научним називима који се стичу
на Универзитету у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет), Технолошком факултету
Нови Сад (у даљем тексту: Факултет), у складу са чланом 95. Закона.
Члан 2.
Вредновање наставног плана и програма по коме је студент студирао врши се тако да
свака школска година вреди најмање 60 ЕСПБ бодова, односно сваки семестар вреди
најмање 30 ЕСПБ бодова.
Обављена стручна пракса вреднује се са 2-4 ЕСПБ бода у зависности од дужине трајања
и обима стручне праксе.
Члан 3.
Завршни рад на основним академским студијама (у даљем тексту дипломски рад),
завршни рад на мастер академским студијама (у даљем тексту мастер рад), завршни рад
на специјалистичким академским студијама (у даљем тексту специјалистички рад) и
докторска дисертација вреднује се укупним бројем ЕСПБ бодова за израду и одбрану.
Број ЕСПБ бодова који се стиче израдом и одбраном дипломског рада, мастер рада,
специјалистичког рада, односно докторске дисертације улази у укупан број ЕСПБ бодова
потребних за завршетак одговарајућег степена студија.
Члан 4.
Лицу које заврши одговарајући ниво студија, Факултет, односно Универзитет издаје
диплому. Уз диплому обавезно се издаје додатак дипломи.
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СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
Oсновне академске студије
Члан 5.
Завршене основне академске студије вреднују се са 240 ЕСПБ бодова.
Члан 6.
Дипломски рад, из одговарајућих научних области, обухвата израду и одбрану рада и
вреднује се са најмање 10 ЕСПБ бодова.
Одлуке о именовању ментора и подобности теме за израду дипломских радова доноси
једна од Катедри надлежна за дати студијски програм, односно студијско подручје на
које је студент уписан.
Катедра надлежна за студијски програм, односно студијско подручје, на које је студент
уписан, приликом одобравања теме именује и Комисију за оцену и одбрану дипломског
рада.
Комисију за оцену и одбрану дипломског рада на студијама првог степена чине три
члана из реда наставника Факултета од којих је најмање један са Катедре надлежне за
одговарајући студијски програм, односно студијско подручје, на које је студент уписан.
Израда и одбрана дипломског рада је обавезна.
Дипломски рад оцењује се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).
Циљ израде и одбране дипломског рада је да студент покаже да поседује
задовољавајућу способност примене теоријских знања у пракси.
Члан 7.
Лицу са завршеним вишим образовањем, односно лицу које је стекло диплому првог
степена високог образовања може бити признато најмање 90 ЕСПБ бодова у зависности
од броја бодова које је стекло у поступку вредновања.
Лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона у трајању од осам односно девет семестара има право да му буде извршено
признавање положених испита из одговарајуће области са 240 до 300 ЕСПБ бодова у
зависности од дужине трајања студија и од стечених знања и вештина.
Лице које у поступку вредновања стекне укупно 240 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив
дипломирани инжењер технологије из одговарајуће области.

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
Мастер академске студије
Члан 8.
Мастер академске студије вреднују се са 60 ЕСПБ бодова.
Члан 9.
Током II семестара студија студент приступа изради мастер рада.
Циљ израде и одбране мастер рада је да студент покаже самосталан и креативан
приступ у примени стечених практичних и теоријских знања из одговарајуће области.
Одлуку о именовању ментора и подобности теме за израду мастер рада доноси једна од
Катедри надлежних за дати студијски програм, односно студијско подручје, на које је
студент уписан.
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Катедра надлежна за студијски програм, односно студијско подручје, на које је студент
уписан приликом одобравања теме именује и Комисију за оцену и одбрану мастер рада.
Комисију за оцену и одбрану мастер рада чине најмање три наставника од којих је
најмање један са Катедри надлежних за студијски програм, односно студијско подручје,
на које је студент уписан. Најмање један члан комисије мора бити са Катедре којој не
припада ментор или са другог Факултета.
Ментор мастер рада је подобан уколико изводи наставу на студијском програму,
односно студијском подручју, на који је студент уписан.
Мастер рад вреднује се са најмање 20 ЕСПБ бодова.
Мастер рад оцењује се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).
Раније урађен и одбрањен мастер рад вреднује се на основу процене Комисије са 15-30
ЕСПБ бодова.
Члан 10.
Лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона у трајању од осам односно девет семестара има право да му буде извршено
признавање положених испита из одговарајуће области са 240 до 300 ЕСПБ бодова у
зависности од дужине трајања студија и од стечених знања и вештина.
Лице које у поступку вредновања стекне укупно 300 ЕСПБ бодова стиче академски назив
мастер инжењер технологије из одговарајуће области.

Специјалистичке академске студије
Члан 11.
Специјалистичке академске студије вреднују се са 60 ЕСПБ бодова.
Члан 12.
Право уписа на специјалистичке академске студије имају:
Лица која су завршила мастер академске студије и укупно стекла најмање 300
ЕСПБ бодова, из области која је иста или сродна области студијског програма.
Лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање десет
семестара, из одговарајуће области, у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона.
Члан 13.
Специјалистички рад вреднује се са најмање 10 ЕСПБ.
Члан 14.
Израда специјалистичког рада је обавезна.
Циљ израде и одбране специјалистичког рада је да покаже да је студент потпуно
овладао стеченим теоријским и практичним знањима из одговарајуће области студија.
Одлуку о именовању ментора и подобности теме за израду специјалистичког рада
доноси једна од Катедри надлежних за дати студијски програм, односно студијско
подручје, на које је студент уписан.
Катедра надлежна за студијски програм, односно студијско подручје, на који је студент
уписан приликом одобравања теме именује и Комисију за оцену и одбрану
специјалистичког рада.
Комисију за оцену и одбрану специјалистичког рада чине најмање три наставника од
којих је најмање један са Катедри надлежних за студијски програм, односно студијско
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подручје, на које је студент уписан. Најмање један члан комисије мора бити са Катедре
којој не припада ментор или са другог Факултета.
Ментор специјалистичког рада је подобан уколико изводи наставу на студијском
програму, на који је студент уписан.
Специјалистички рад оцењује се оценом од 5 (пет) до 10 (десет).

СТУДИЈЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
Докторске студије
Члан 15.
Докторске студије вреднују се са 180 ЕСПБ бодова.
Члан 16.
Право уписа на докторске студије имају, у скаду са Правилником о упису студената на
студијске програме Технолошког факултета Нови Сад:
Лица која су стекла назив мастер са назнаком звања другог степена из
одговарајуће области;
Лица која су стекла назив магистра наука из одговарајуће области у складу са
прописима који су важили до ступања на снагу Закона.
Члан 17.
Лицима која су стекла назив магистра наука по прописима који су важили до ступања на
снагу Закона могуће је признавање и вредновање положених испита и осталих
активности са магистарских студија, као део докторских студија.
Члан 18.
Докторска дисертација вреднује се са најмање 70 ЕСПБ.
Члан 19.
Израда докторске дисертације је обавезна.
Циљ израде и одбране докторске дисетрације је да покаже да је студент потпуно
овладао стеченим теоријским знањима која је у могућности да, уз примену метода
научно-истраживачког рада, интерпретира на креативан и иновативан начин.

Члан 20.
Лицима која су уписала магистарске студије по прописима који су важили до ступања на
снагу Закона, али их нису завршила, сваки положени испит током магистарских студија
вредноваће се са најмање 10 ЕСПБ бодова. У зависности од броја бодова стечених у
поступку вредновања основних и магистарских студија кандидат се уписује на
одговарајући семестар докторских академских студија.
Члан 21.
Завршене основне и уписане магистарске студије, односно завршене основне и
магистарске студије, вреднују се узимајући у обзир обим основних студија (240 или 300
ЕСПБ).
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ВЕРИФИКАЦИЈА ПРЕТХОДНО СТЕЧЕНИХ ЗВАЊА И ЗНАЊА
Члан 22.
Лицу које је стекло један од стручних, академских односно научних назива по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона и које је на лични захтев покренуло поступак
остваривања права за усклађивање стручних или академских назива, и након тога стекло
један од стручних, академских односно научних назива у складу са чланом 95. Закона о
високом образовању, Факултет ће издати нову диплому.
Нова диплома из става 1. овог члана може бити издата само ако раније стечену диплому
Факултет буде огласио неважећом.
Нова диплома има снагу оригиналне јавне исправе.
Право на подношење захтева из става 1. овог члана имају: лица која су један од стручних,
академских или научних назива стекла на Технолошком факултету Нови Сад, студенти
завршних година основних студија, апсолвенти, лица која су студије започела по
прописима који су важили пре ступања на снагу Закона, али студије нису завршила, и
лица за чије је усклађивање стручног или академског назива одлуком Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) надлежан
Факултет.
Члан 23.
Уколико се утврди да лицу из члана 22. (став 1. и став 4.) није могуће доделити неки од
стручних, академских или научних назива који се стиче на Технолошком факултету Нови
Сад, наведено лице има право да настави студије на Факултету, при чему се уписује се на
ону годину, односно семестар студија за које у складу са правилима студија испуњава
услове.
Члан 24.
Лицу из члана 22. (став 1. и став 4.) мора поднети захтев за верификацију стечених звања
и знања најкасније 15 дана пре уписа у семестар, односно годину студија.
Приликом предаје захтева студент прилаже:
уверење о положеним испитима,
оверену копију дипломе или уверење о дипломирању,
наставни план и програм, ако су лица стручни, академски или научни назив
стекла на другој високошколској установи за чије је усклађивање стручног назива
одлуком Министарства надлежан Факултет.
Члан 25.
У поступку по достављеном захтеву, предлог одлуке доноси Комисија коју чине
наставници наставних предмета одређеног плана и програма за сваки студијски програм
посебно, као и продекан за наставу.
Комисију из става 1. овог члана именује Наставно-научно веће Факултета.
Члан 26.
У предлогу одлуке Комисија може да констатује следеће:
Број ЕСПБ бодова је довољан да би захтев био позитивно решен;
Студент је обавио/није обавио стручну праксу;
Студенту се вреднују и делови испита који су положени, ако је предвиђено
парцијално полагање испита;
Број ЕСПБ бодова није довољан да би захтев био позитивно решен, студент мора
да испуни одређене наставне обавезе да би испунио услов неопходан за стицање
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стручног, академског односно научног назива који је у захтеву студент, односно
лице навело.
Комисија предлог одлуке доставља декану Факултета, који доноси одлуку у форми
решења. Решењем се утврђује и година студија на којој студент наставља школовање и
са којим бројем ЕСПБ бодова. Решењу се прилаже и предлог одлуке који је сачинила
Комисија и који садржи и податке о вредновању положених испита и осталих активности
са бројем бодова који се додељују појединим положеним испитима и осталим
активностима.

Члан 27.
Након доношења решења из члана 26. овог Правилника, студент који је захтев поднео у
току студија, приликом уписа у одговарајућу годину студија задржава статус
финансирања студија који је имао у тренутку подношења захтева.
Студент сноси сам трошкове који произађу из постављеног захтева.
Лице које је један од стручних, академских или научних назива стекло пре ступања на
снагу Закона или лице коме је истекао апсолвентски стаж, уписује се у одговарајућу
годину студија у статусу студента који се сам финансира.
Трошкове који произилазе из самог захтева, а односе се на обавезе које нису део студија,
лица, односно студенти, сносе у складу са важећим Ценовником трошкова студија
Факултетa.
Решењем из претходног става овог Правилиника може се утврдити полагање испита из
одређених предмета или завршног испита без уписа студента на мастер студије.
Члан 28.
Уколико решење из члана 26. овог Правилника садржи и право лица на стицање једног
од стручних, академских односно научних назива из члана 95. Закона, лицу се издаје
диплома на начин прописан Законом.
По окончању поступка усклађивања стеченог назива Факултет може издати подносиоцу
захтева Уверење које ће важити до издавања нове дипломе са назнаком да је издато у
поступку усклађивања стеченог назива.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Одредбе овог Правилника ће се примењивати узимајући у обзир измене и допуне
важећег Закона.
Члан 30.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета, по потписивању, а његовим доношењем престају да важе одредбе
претходног Правилника о завршетку студија и стицању звања.

Председник Наставно – научног већа Факултета
Проф. др Золтан Заварго
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