УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА

ПРАВИЛНИК
О ПРЕНОШЕЊУ ЕСПБ БОДОВА

Косовскa Митровицa, 2008. године

На основу члана 64. став 1. тачка 14. и члана 92. Статута Универзитета а
у складу са чланом 31. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр.76/05), Сенат Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, на седници
одржаној 11.07.2008. године, донео је следећи
ПРАВИЛНИК
о преношењу ЕСПБ бодова
I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим правилником уређују се основни принципи преношења ЕСПБ
бодова, стечених на другој високошколској установи.
Члан 2.
Универзитет у Приштини (у даљем тексту: Универзитет) остварује
међууниверзитетску сарадњу и промовише мобилност студената, путем размене
студената.
Размена студената може се одвијати кроз програме међународне размене
студената или на бази споразума Универзитета и друге високошколске установе
у земљи или иностранству.
II.

ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ БОДОВА У ОКВИРУ
УНИВЕРЗИТЕТА
Члан 3.

Студент факултета Универзитета (у даљем тексту: студент) може
остварити део студијског програма истог нивоа и врсте студија на другом
факултету Универзитета под условима и на начин прописан студијским
програмом и актом факултета.
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 свом факултету и преноси ЕСПБ
бодове за успешно положене испите.
Факултет својим актом ближе уређује начин и поступак признавања
испита и број стечених ЕСПБ бодова на другом факултету Универзитета.
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III.

ПРЕНОШЕЊЕ ЕСПБ БОДОВА ИЗМЕЂУ УНИВЕРЗИТЕТА
И ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ЗЕМЉИ ИЛИ
ИНОСТРАНСТВУ
Члан 4.

Студент Универзитета, односно факултета може остварити део
студијског програма на другој високошколској установи у земљи или
иностранству (у даљем тексту: домаћи студент) у трајању од једног семестра, а
најдуже два семестра, односно једну школску годину.
Студент друге високошколске установе у земљи или иностранству може
остварити део студијског програма на Универзитету, односно факултету (у
даљем тексту: гостујући студент) у трајању од једног семестра, а најдуже два
семестра, односно једну школску годину.
Члан 5.
У циљу пружања информација заинтересованим студентима о
могућностима и условима студирања на Универзитету, односно факултету,
Универзитет, односно факултет објављује на својој интернет страници
информациони пакет.
Информациони пакет пружа основне информације о Универзитету,
односно факултету, информације о студијама (студијски програми и услови
реализације), о условима живота (смештај, исхрана, осигурање и медицинска
заштита) као и о другим пратећим активностима.
Информациони пакет се објављује и на енглеском језику.
Члан 6.
Ради пружања стручне, административне и академске подршке
студентима на размени (домаћи и гостујући студенти), Универзитет, односно
факултет именује ЕСПБ координатора.
Послови и задаци ЕСПБ координатора ближе се уређују одлуком о
именовању.
Члан 7.
Домаћи студент, односно гостујући студент из члана 4. овог правилника,
по завршетку дела студијског програма на другој високошколској установи,
наставља студије у својој матичној установи и преноси остварене ЕСПБ бодове,
који му се признају у складу са споразумом између Универзитета, односно
факултета и друге високошколске установе о међусобном признавању ЕСПБ
бодова.
Основни критеријум за признавање ЕСПБ бодова је исход процеса учења
који је дефинисан студијским програмом.
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Одлуку о признавању ЕСПБ бодова које је домаћи студент стекао на
другој високошколској установи доноси ректор Универзитета, односно декан
факултета у складу са споразумом из става 1. овог члана.
Члан 8.
Споразумом из члана 7. овог правилника регулишу се и 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 потписују ректор Универзитета, односно декан факултета и
овлашћено лице друге високошколске установе.
Члан 9.
Основна документа која омогућавају мобилност студената из члана 4.
овог правилника и преношење и признавање ЕСПБ бодова стечених на другој
високошколској установи јесу:
1. студентска пријава, на обрасцу који је саставни део овог правилника.
Образац 1;
2. уговор о учењу, на обрасцу који је саставни део овог правилника. Образац
2;
3. препис оцена, на обрасцу који је саставни део овог правилника. Образац 3.
Члан 10.
Универзитет, односно факултет води евиденцију докумената из члана 9.
овог правилника и чува је у временском периоду прописаним својим актима о
чувању докумената.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

РЕКТОР
Проф. др Здравко Витошевић
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