ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА
СТРУЧНИ НАЗИВИ И ИСПРАВЕ

5. СТРУЧНИ НАЗИВИ И ИСПРАВЕ
Стручни, академски и научни називи
Члан 70.
Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив,
као и друга права у складу са законом.
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно
у трајању од најмање три године стиче стручни назив „теолог“ са назнаком звања првога
степена академских студија – bachelor (Sacrae Theologiae Baccalaureus).
Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
у трајању од најмање четири године и лице које оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на
академским студијама првог и другог степена, стиче стручни назив "дипломирани теолог" са
назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области - bachelor with
honours (Sacrae Theologiae Baccalaureus).
Лице које заврши мастер академске студије стиче академски назив „мастер теолог“ са
назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области master (Sacrae Theologiae Licentiatus).
Лице које заврши мастер академске студије религиологије стиче академски назив „мастер
религиолог“ са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће
области - master.
Лице које заврши докторске, односно академске студије трећег степена, стиче научни назив
„доктор теолошких наука“ - Ph.D. (Sacrae Theologiae Doctor).
Листу звања из одговарајућих области и скраћенице стручних, академских и научних назива
утврђује Национални савет, на предлог Конференције универзитета, односно Конференције
академија струковних студија.
Скраћеница стручног назива и академског назива мастер наводи се иза имена и презимена, а
скраћеница академског назива магистар наука и научног назива доктор наука, испред имена и
презимена.
Исправе о завршеним студијама
Члан 71.
Студенту који је завршио студије издаје се диплома, којом се потврђује завршетак студија.
Уз диплому се издаје и додатак дипломи.
На захтев студента, издаје му се уверење о савладаном делу студијског програма, које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о постигнутим резултатима.
Диплома, додатак дипломи и уверење о савладаном делу студијског програма јавне су исправе.
Диплому и додатак дипломи потписују Декан и Ректор Универзитета.

