Датум: _________
Број:___________
Студент: ____________________________ (бр. индекса:_______)
Студијски програм: _____________________________________
Година студија на којој ће студент бити на размјени/стручној пракси: ___________
Семестар/семестри које ће студент провести на размјени/стручној пракси: зимски/љетњи
семестер академске ______/______ године
Период мобилности (за мобилност краћу од једног семестра): од _______ до ________
Установа-прималац: ________________________
Основ размјене/стручне праксе: ______________________________

ПОДЛОГА ЗА АКАДЕМСКО ПРИЗНАВАЊЕ ПЕРИОДА МОБИЛНОСТИ
којом се утврђује следеће:
I) Предмети које ће студент слушати на установи-примаоцу, а испуњавају услове да у
потпуности буду признати и замењени релевантним предметом на ............ факултету
Универзитета „Бијељина“:
* Збир ЕСПБ бодова по једном семестру треба да буде 30 на установи-примаоцу уз толеранцију од +/- 20
процената. Изузетак су студенти који су положили све предмете са одговарајућег нивоа студија и одлазе на
период мобилности ради израде Бечелор, Мастер или Докторске тезе.

Предмет који ће
бити слушан на
установипримаоцу

Број ЕСПБ бодова
које ће студент
остварити на
установипримаоцу

Предмет
матичне
установе са којим се
испит положен на
размјени замјењује

Број
ЕСПБ
који ће се
признати

1.
2.
3.
II) Предмети које ће студент слушати на установи-примаоцу, а који се не могу замјенити
сродним предметом на ....... факултету, али ће се назначити у Додатку дипломи:

Предмет који ће бити
слушан на установипримаоцу (на изворном)
1.
2.
3.

Број ЕСПБ које ће
студент остварити на установипримаоцу

Фонд часова на
установипримаоцу

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Студент ____________ (име и презиме) је прије почетка периода мобилности, надлежном
Академском координатору доставио неопходну документацију ради признавања предмета
који ће бити слушани на установи-примаоцу током периода мобилности. Надлежни
Академски координатор је у складу са Правилником о мобилности студената (усвојеног од
стране ________ дана________), а на основу поднете документације, донио одлуку као у
диспозитиву овог Приједлога.

Руководилац студијског програма
___________________________
(Име и презиме)
Академски координатор
_________________________
(Доц. др Мирослав Недељковић)1
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