ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА

О СТУДЕНТИМА И СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТУ
IV. СТУДЕНТИ
Стицање статуса студента
и врсте студената
Члан 36.
Својство студента стиче се уписом на Факултету.
Студент се уписује на студијски програм, који се изводи на Факултету.
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета (у даљем тексту: буџетски студент) или студента који се сâм финансира (у даљем тексту: самофинансирајући
студент).
Својство студента доказује се индексом.
Гостујући студент
Члан 37.
Гостујући студент је студент другог факултета који уписује делове студијског програма
на Факултету, у складу с уговором између Факултета и тог другог факултета о признавању
ЕСПБ бодова.
Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно два семестра.
Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог студирања и
друга питања везана за својство гостујућег студента уређују се уговором из става 1. овог
члана.
Похађање наставе и положени испити гостујућег студента доказују се индексом из
претходног члана овог Статута.
Студент који остварује
део студијског програма
на другој високошколској установи
Члан 38.
Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској установи у
складу с уговором између те друге високошколске установе и факултета о признавању
ЕСПБ бодова.
Део студијског програма који остварује студент из става 1. овог члана, не може бити
краћи од једног, нити дужи од два семестра.
Део студијског програма који остварује студент из става 1. овог члана, може обухватити један или више предмета.
Права и обавезе студента из става 1. овог члана, начин покривања трошкова његовог

студирања и друга питања у вези с остваривањем дела студијског програма на другој високошколској установи, уређују се уговором из става 1. овог члана.
Похађање наставе и положени испити студента из става 1. овог члана доказују се индексом,
односно
одговарајућом
потврдом.
Статус буџетског студента
Члан 39.
Статус буџетског студента има студент:
1) уписан на студије првог, односно другог степена, рангиран на конкурсу за упис као
такав, у школској години за коју је уписан по конкурсу;
2) који је, са статусом буџетског студента, у току школске године, у оквиру уписаног
студијског програма и у оквиру одобреног броја места из буџета, по положеним испитима
стекао најмање 60 ЕСПБ бодова – у наредној школској години.
Буџетски студент може у томе статусу имати уписан само један одобрен, односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија.
Буџетски студент који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова може
наставити студије у статусу самофинансирајућег студента.
Статус самофинансирајућег студента
Члан 40.
Статус самофинансирајућег студента има студент:
1) уписан на студије првог, односно другог степена, рангиран на конкурсу за упис као
такав, у школској години за коју је уписан по конкурсу;
2) уписан у другу, односно било коју наредну годину, који је у претходној школској години, као самофинансирајући студент, остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из предмета за
које се определио у складу са студијским програмом, односно буџетски студент који је
остварио најмање 37, а мање од 60 ЕСПБ бодова.
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма може у наредној школској години стећи статус буџетског
студента, ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских студената, на начин и по поступку утврђеним општим актом Факултета.
Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова поново уписује исту годину студијског
програма као самофинансирајући студент.
Посебним општим актом прецизније ће се регулисати статус студената на Факултету.

Конкурс за упис на студије
Члан 41.
Конкурс садржи:
1) број студената који се уписује;
2) услове за упис;
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4) поступак спровођења конкурса;

5) начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
6) висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.
Језик студија
Члан 42.
Студије на Факултету организују се на српском језику.
Факултет може, организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, као
и организовати израду и одбрану докторске дисертације, на језику националне мањине
или на страном језику, под условом да је студијски програм одобрен, односно акредитован.
Лице се може уписати на студијски програм ако познаје језик на којем се изводи настава.
Студент, уписан на студије из става 2. овог члана, може прелазити у току студија на
студијски програм који се изводи на српском језику, након провере знања српског језика.
Провера знања језика врши се на начин који пропише декан.
Факултет може за студенте са хендикепом организовати и изводити студије, односно
поједине делове студија, на гестовном језику.
Страни држављанин
Члан 43.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом није друкчије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.
Сагласност за упис страног држављанина (благослов) даје Патријарх српски.
Права и обавезе студената
Члан 44.
Студент има право:
1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;
3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом и статутом;
4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
5) на повластице које произлазе из статуса студента;
6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
7) на образовање на језику националне мањине, у складу са Законом и статутом;
8) на различитост и заштиту од дискриминације;
9) да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Факултета.
Студент је дужан да:
1) испуњава наставне и предиспитне обавезе;
2) поштује опште акте Факултета и Универзитета;
3) поштује права запослених и других студената на Факултету;
4) учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом.

Студент има право на жалбу надлежном органу Факултета, уколико Факултет прекрши
неку од обавеза из става 1. тач. 1)-3) овог члана.
Мировање права и обавеза студената
Члан 45.
Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају:
1) теже болести;
2) упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци;
3) одслужења и дослужења војног рока;
4) неге властитог детета до годину дана живота;
5) одржавања трудноће;
6) припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – када има статус врхунског спортисте; и
7) у другим случајевима предвиђеним општим актом Факултета.
Студент подноси надлежној служби Факултета захтев и потребну документацију у року
од 30 дана од дана када су се стекли услови за право мировања.
Одлуку о мировању доноси Декан или продекан за наставу.
Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног
усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року, у складу с општим актом.
Престанак статуса студента
Члан 46.
Статус студента престаје ако студент не заврши студије у року од:
1) две школске године – ако студијски програм траје једну школску годину;
2) четири школске године – ако студијски програм траје две школске године;
3) шест школских година – ако студијски програм траје три школске године;
4) осам школских година – ако студијски програм траје четири школске године;
У рок из ст. 1. овог члана не рачуна се време мировања права и обавеза, одобреног студенту у складу са овим Статутом.
Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из ст. 1. овог члана, одлуком
Декана, може продужити рок за завршетак студија за један семестар:
1) ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а
то право није користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на
околности, могло бити одобрено;
2) ако му на дан истека рока из ст. 1. и 2. овог члана остаје неостварених највише 15
ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија;
3) ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно акредитовани студијски програм, на истом или на вишем степену, на Факултету или на другом
акредитованом Факултету, у земљи или у иностранству.
Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује се решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока из ст. 1 и 3. овог члана.
Статус студента престаје и у случају:
1) завршетка студија;
2) исписивања са студија;

3) неуписивања школске године;
4) изрицања дисциплинске мере искључења са студија.
5) повлачењем сагласности (благослова) надлежног епископа.

V. СТУДИЈЕ
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Школска година
Члан 47.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која по правилу почиње 1.
октобра и траје 12 календарских месеци (окончава се 30. септембра).
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12
недеља за консултације, припрему испита и испите.
Школска година дели се на јесењи и пролећни семестар, од којих сваки има, по правилу, 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и испите.
Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са планом извођења наставе.
Студијски програм
Члан 48.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, односно студијских
подручја, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања за
стицање дипломе. одговарајућег нивоа и врсте студија.
Студијским програмом утврђују се:
1) назив и циљеви студијског програма;
2) врста студија и исход процеса учења;
3) стручни, академски, односно научни назив;
4) услови за упис на студијски програм;
5) листа обавезних предмета, односно студијских подручја и изборних предмета, с
оквирним садржајем;
6) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија;
7) бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ;
8) бодовна вредност завршног рада, исказана у ЕСПБ;
9) предуслови за упис појединих предмета или групе предмета;
10) начин избора предмета из других студијских програма;
11) услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних
области студија;
12) друга питања од значаја за извођење студијског програма.
Студијски програм се изводи на Факултету.
Факултет може са другом високошколском установом у Републици, односно у иностранству организовати и изводити студијски програм за стицање заједничке дипломе (joint degree) или двоструке дипломе.
Студијски програм из претходног става овог члана може да се изводи када га усвоје Ве-

ће Факултета и Сенат Универзитета, као и надлежни орган високошколске установе – суорганизатора.
План извођења наставе
Члан 49.
Студије се изводе према плану извођења наставе који, у складу с општим актом који
доноси Сенат Универзитета, усваја Веће.
Планом извођења наставе утврђују се:
1) наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском програму;
2) места извођења наставе;
3) почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе;
4) облици наставе (предавања, семинари, вежбе, консултације, теренски рад, провера
знања и др.);
5) начин полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања;
6) попис литературе за студије и полагање испита;
7) могућност извођења наставе на страном језику;
8) могућност извођења наставе на даљину;
9) остале важне чињенице за уредно извођење наставе.
Препоручена литература за поједини испит мора бити усклађена с обимом студијског
програма, на начин утврђен студијским програмом.
План извођења наставе се објављује пре почетка наставе у семестру и доступан је јавности.
План извођења наставе обавезно се објављује на Интернет страницама Факултета.
У оправданим разлозима промена плана извођења наставе може се обавити и током
школске године.
Промена плана извођења наставе објављује се пре почетка наставе у семестру на Интернет страницама Факултета.
Обим студија
Члан 50.
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија
изражава се збиром ЕСПБ бодова.
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму
40-часовне радне недеље током једне школске године.
Укупно ангажовање студента састоји се од:
1) активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична настава, теренска настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти и сл.);
2) самосталног рада;
3) семинарског рада;
4) колоквијума;
5) испита;
6) израде завршног рада;
7) добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране Факултета на пројектима од значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка хендикепираним лицима и сл.);

8) других облика ангажовања, у складу с општим актом Факултета (стручна пракса и
сл.).
Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада из става 3. тачка 6. овог
члана уређује Веће.
Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске
године, нити већи од:
1) 30 часова недељно – на студијама првог степена;
2) 20 часова недељно – на студијама другог степена.
Предмети из става 1. овог члана по правилу су једносеместрални, тако да збир од 30
ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље током једног семестра.
Изузетно, настава се може организовати и у другим временским целинама (триместри,
блокови, модули и сл.), чије се појединачно трајање утврђује студијским програмом факултета, при чему њено укупно годишње трајање износи 30 наставних недеља и 12 недеља
за консултације, припрему испита и испите.
Студирање на даљину
Члан 51.
Факултет може организовати студијски програм путем студирања на даљину, у складу
са дозволом за рад.
Ближи услови и начини остваривања студијског програма на даљину уређују се општим
актом Факултета.
Испит код студирања на даљину полаже се у седишту високошколске установе, односно у објектима наведеним у дозволи за рад.
Оцењивање
Члан 52.
Рад студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе
и изражава се у поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 100
поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама
и на испиту.
Од укупног броја поена, најмање 30, а највише 70 поена мора бити предвиђено за активности и провере знања у току семестра (предиспитне обавезе).
Успех студента на испиту изражава се оценама:
10 – одличан-изузетан;
9 – одличан;
8 – врло добар;
7 – добар;
6 – довољан;
5 – није положио.
Факултет је дужан да воде трајну евиденцију о положеним испитима.
У евиденцију и индекс студента уносе се прелазне оцене, а оцена 5 (није положио) уписује се само у евиденцију.

Оцена на испиту се формира пондерисаним збиром броја поена остварених у свим облицима наставних обавеза.
Позитивна оцена се, по правилу, стиче уколико су све наставне обавезе оцењене позитивно.
Ближи услови оцењивања утврђују се општим актом.
Испитни рокови и начин
полагања испита
Члан 53.
Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски, а организују се у складу са годишњим календаром испита.
Накнадни рок из члана 54. став 2. овог Статута, организује се, по правилу, пре почетка
наредне школске године.
Календар испита објављује се почетком сваке школске године и саставни је део плана
извођења наставе.
На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе
утврђене планом извођења наставе и овим Статутом.
Испити могу бити теоријски и практични, а полажу се, у складу са студијским програмом, само у писменом облику, само усмено, или писмено и усмено, према одлуци Већа.
Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство јавности.
Начин полагања испита, време и распоред њиховог одржавања, одлагање испита, одустајање од испита, начин вођења евиденције, као и друга питања у вези са полагањем испита и оцењивањем на испиту ближе се уређују општим актом Факултета, у складу са Законом и овим Статутом.
Последице неположеног испита
Члан 54.
Испит из истог предмета може се полагати највише 3 пута у току једне школске године
Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит из студијског програма
уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року до почетка наредне школске године.
На лични захтев, студент може испит из става 2. овог члана полагати пред испитном комисијом.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет.
Приговор на оцену
Члан 55.
Студент има право приговора на оцену добијену на испиту, ако сматра да испит није
обављен у складу са Законом и општим актом установе, у року од 36 часова од добијања
оцене.
Веће доноси општи акт којим ближе уређује начин остваривања права на приговор из
става 1. овог члана.

Упис на вишу годину студија
Члан 56.
Студент се сваке школске године при упису семестра, односно других временских целина (триместри, блокови, модули и сл.) опредељује за предмете из студијског програма,
при чему може уписати само оне предмете за које је стекао предуслов по програму и плану студија.
Студијски програм може се заснивати на упису семестара.
У циљу бржег завршавања студија и ширег образовања, посебно успешним студентима
(који су у прве две године постигли просечне оцене изнад 8,50) може се омогућити упис и
више од 60 ЕСПБ бодова, али не више од 90.
Студент стиче право на упис на вишу годину студија, под условима предвиђеним овим
Статутом, када у складу са студијским програмом, стекне могућност да упише предмете у
вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова, предвиђеним студијским програмом за наредну
годину.
Студент који није испунио обавезе из става 4. овог члана може наставити студије тако
да поново упише студијске обавезе које није испунио у претходној години, под условима
и на начин који утврђује Веће.
Правила студија ближе се могу уредити општим актом Факултета.
Врсте и нивои студија на Факултету
Члан 57.
На Факултету се изводе академске студије, на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.
Академске студије организују се и изводе као:
1) основне академске студије, које трају четири године (општи смер) и чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ бодова;
2) основне академске студије, које трају три године (практични смер) и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова;
3) дипломске академске студије (мастер – општи смер), које трају једну годину, и чијим се завршетком стиче 60 ЕСПБ бодова;;
4) дипломске академске студије (мастер - практични смер), које трају две године, и чијим се завршетком стиче 120 ЕСПБ бодова
5) докторске академске студије, које трају три године, и чијим се завршетком стиче 180
ЕСПБ бодова.
Број бодова којим се исказује рад којим се завршава сваки од наведених студијских
програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија.

