ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О СТУДИЈИМА ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА
НА ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВСКОМ ФАКУЛТЕТУ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ПО СТАРОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О УНИВЕРЗИТЕТУ
Рок за завршетак основних студија у складу са старим наставним планом и
програмом и поједини поступци
Члан 36.
Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2011/2012 године.
Дужина трајања наставе и стицање права на полагање испита у складу са старим
наставним планом и програмом
Члан 37.
Настава за високо образовање и стручни назив дипломираног теолога у складу са
претходним чланом овог Правилника, траје четири године (осам семестара) и изводи се по
наставном плану и програму Факултета који је утврђен одлуком Научно-наставног већа,
уз сагласност Универзитета.
Студент стиче права на полагање испита када, потписом наставника и сарадника у
индексу, има потврду да је уредно похађао наставу и када испуни све обавезе предвиђене
наставним планом .
Упис наредне године са неположеним испитима у складу са старим наставним
планом и програмом
Члан 38.
Студент може уписати наредну годину студија са:
1) два неположена испита из наставних предмета предходне године студија у којој
има највише седам наставних предмета;
2) три неположена испита из наставних предмета предходне године студија у којој
има осам, девет или десет наставних предмета и
3) четири неположена испита из наставних предмета претходне године студија у
којој има најмање једанаест наставних предмета.
Које испите је неопходно положити да би се стекао услов за упис у наредну
годину, прописује се наставним планом.
Студент може уписати завршну годину студија ако положи најмање половину
испита из предходне године студија.
Студент који не овери завршну годину студија, поново уписује ту годину студија.
Упис у наредну годину обавља се после окончаног октобарског испитног рока, а
најдоцније до 1. новембра текуће године.

Понављање године и стицање статуса студента чије се студије финансирају из буџета
Члан 39.
Студент чије се школовање финансира из буџета може поновити две различите
године студија.
Ако студент у поновљеној години студија не испуни услов за упис у наредну
годину, може наставити студије у статусу самофинансирајућег студента.
Самофинансирајући студент који испуни услове за упис у наредну годину студија
у року од једне школске године студија, у коју раније није био уписан ни као буџетски ни
као самофинансирајући, стиче право да настави студије као студент чије се студије
финансирају из буџета.
Права и дужности апсолвента у складу са
Законом о универзитету
Члан 40.
У складу са Законом о универзитету студент који овери последњу годину
основних студија стиче својство апсолвента.
Апсолвентски рок траје годину дана.
У том периоду апсолвент може полагати преостале испите и изван редовних
рокова, у договору са катедром.
Статус апсолвента престаје даном дипломирања или истеком апсолвентског рока.
По истеку апсолвентског рока, студент полаже испите уз накнаду трошкова.
Студент има право, у складу са Законом о универзитету, да заврши започете
студије по наставном плану и програму по коме је стекао апсолвентски стаж у року од две
године од истека апсолвентског стажа.
По истеку рока из претходног става студент може наставити студије по новом
наставном плану и програму односно новом студијском програму, уз обавезу плаћања
трошкова студија.
Накнада трошкова за поновљену годину
Члан 41.
Када студент чије се школовање финансира из буџета, понови годину студија,
сноси трошкове студија за ту поновљену годину, тј. за предмете које није положио.
Висина трошкова студија утврђује се Правилником о накнадама које плаћају
студенти.
Дипломски рад у складу са Законом о универзитету
Члан 42.
Дипломски испит се састоји од израде и одбране дипломског рада.

Право да пријави тему дипломског рада и предложи ментора студент стиче на
последњој години студија када положи испите из претходне године студија и када му
остану три испита до завршетка студија.
Тема дипломског рада узима се из фундаменталних предмета групе на коју је
студент уписан.
Дипломски рад има најмање 45 страна текста, са 1800 словних места по страни.
Право на полагање дипломског испита студент стиче кад положи све испите.
Дипломски рад који је комисија прихватила за одбрану студент јавно брани
најкасније у року од два месеца од дана предаје рада.
Уколико није другачије регулисано овим чланом поступак за пријављивање и
полагање дипломског испита спроводи се као и поступак пријављивања и полагања
завршног рада.

