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ПРАВИЛНИК
o доношењу, измјени и допуни студијских програма

Бијељина, 2014.година

На основу члана 64. Закона о високом образовању Републике Српске и члана 43. Статута
Универзитета Бијељина, Сенат Универзитета 01.07.2014. д о н o с и

ПРАВИЛНИК
O ДОНОШЕЊУ, ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

(Пречишћен текст)
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин доношења студијских програма, измјене и допуне
усвојених студијских програма, као и друга питања од значаја за доношење студијских
програма на Универзитету „Бијељина“ (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских предмета са оквирним
садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.

Доношење новог студијског програма
Члан 3.
Иницијативу за доношење новог студијског програма може покренути оснивач као и
наставно- научно вјеће факултета Универзитета „Бијељина“.
Сенат формира комисију која ће сачинити Елаборат о оправданости извођења новог
студијског програма, и припремити осталу документацију која је предвиђена Уредбом о
условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања
испуњености услова (у даљем тексту :Уредба).
За потребе израде Елабората, Универзитет може ангажовати и спољњег експерта.
Члан 4.
1. Елаборат о оправданости извођења студијског програма садржи:
 доказ о оправданости извођења новог студијског програма, односно о постојању
опште друштвене потребе за образовањем одређеног кадра,
 студијски програм,
 стручни, академски односно научни назив који се стиче завршетком студија,
 процјену и изворе потребних финансијских средстава за оснивање и извођење новог
студијског програма и доказ о обезбјеђености средстава за рад и
 остале податке значајне за извођење новог студијског програма.
2. Остала документација предвиђена Уредбом је:
 студијски програм и доказе о подударности студијског програма у већем дијелу са
најмање три студијска програма који се изводе на акредитованим високошколским
установама у земљама потписницама Болоњске декларације,
 доказ о радном односу са пуним радним временом наставника и сарадника за све









године студија на којима високошколска установа планира изводити наставу,
одлуке о избору у звање,
наставни план студијског програма са одлуком о утврђивању одговорних наставника
за извођење наставе на том студијском програму,
преглед оптерећења наставника, ангажованих на новом студијском програму, на
осталим студијским програмима који се изводе на тој високошколској установи,
податке о пословном простору у којем ће високошколска установа изводити
студијски програм, пропорционално броју студената које намјерава уписати на тај
студијски програм и матичној области образовања,
доказ о изворима осигураних финансијских средстава за извођење тог студијског
програма за јавне високошколске установе,
споразум о преузимању студента са другом акредитованом високошколском
установом или банкарску гаранцију за настављање и завршетак студија у случају
престанка извођења студијског програма, и
доказ о уплаћеним средствима за спровођење поступка лиценцирања.
Члан 5.

Елаборат и Студијски програм се израђује у складу са обрасцима који су саставни дио овог
Правилника.
Члан 6.
Елаборат о оправданости извођењу студијског програма доставља се Сенату на усвајање.
Члан 7.
Усвојени Елаборат доставља се Министарству просвјете и културе на лиценцирање
најкасније до 31. децембра текуће године за наредну академску годину.
Члан 7.а
Студијским програмом првог и другог циклуса утврђују се:
1) назив и циљеви студијског програма,
2) област образовања којој припада студијски програм,
3) врста и ниво студија,
4) обим студија,
5) исходи учења на нивоу студијског програма,
6) струковно, односно академско звање које се стиче завршетком студијског програма,
7) услови за упис на студијски програм за студенте из Републике и БиХ, односно
иностранства,
8) листа обавезних, изборних и факултативних предмета са оквирним садржајем,
9) обавезна и помоћна литература за студиј,
10) начин извођења студија и полагања испита за све облике стицања високог образовања,
11) мјеста извођења наставе,
12) потребно вријеме за извођење појединих облика студија,
13) предвиђени број часова за поједине предмете и њихов распоред по годинама,
14) бодовна вриједност сваког предмета исказана у складу са ЕСТS бодовима,
15) бодовна вриједност завршног рада исказана у складу са ЕСТS бодовима,

16) услови уписа студента у сљедећи семестар, односно сљедећу годину студија, те
предуслови за упис појединих предмета и групе предмета,
17) начин избора предмета из других студијских програма,
18) могућност извођења наставе на страним језицима,
19) услови за прелазак са других студијских програма,
20) силабуси наставних предмета,
21) остала питања од значаја за извођење студијског програма.

Поступак измјене и допуне студијског програма
Члан 8.
Измјене и допуне студијског програма врши се ради:
-

усклађивања студијског програма са организацијом рада,
усклађивања са достигнућима науке у складу са прописаним стандардима за акредитацију
студијских програма,
усклађивање ради постизања подударности са студијским програмима на дугим
високошколским установама у окружењу,
усклађивања са захтјевима привреде, односно тржишта рада,
усклађивања са резултатима до којих се дође студентским анкетирањем и
усклађивања са директивама Европске уније и домаћим прописима.

Измјене из претходног става не сматрају се новим студијским програмом.

Члан 9.
О измјени, односно допуни студијског програма из члана 8. овог Правилника Универзитет ће
обавјестити ресорно Министарство у року од 60 дана од дана доношења одлуке о измјени,
односно допуни студијског програма.
Члан 10.
Измјене и допуне студијског програма из члана 8. Правилника не могу укључивати измјену:
- области образовања којој припада студијски програм,
- назива студијског програма,
- звања које се стиче његовим завршетком.
Измјене из претходног става подразумјевају покретање поступка ради новог лиценцирања
студијског програма.
Члан 11.
Измјене овог Правилника подразумјевају и измјене силабуса предмета, који је дат у
Правилнику о формирању ECTS бодова, одређивању шифре предмета и силабуса предмета на
Универзитету „Бијељина, и усклађен је са новим рјешењима Закона о високом образовању.

Члан 12.
Административне послове у вези са лиценцирањем студијских програма обављају
административне службе Универзитета.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
На питања која нису уређена овим правилником примјениће се Закон о високом образовању,
Статут Универзитета „Бијељина“ Бијељина и општи акти донијети на основу Статута.
Члaн 14.
Сходно овом Правилнику а за потребе осигурања квалитета на Универзитету Бијељина,
неопходно је израдити Процедуре које ће имати утицаја на ревизију постојећих студијских
програма, а којима се утврђује:
-

пoступaк рeвизиje, односно измјена и допуна пoстojeћих студиjских прoгрaмa,
aнaлизa пoдaтaкa o aтрaктивнoсти студиjских смjeрoвa,
aнaлизa пoдaтaкa o зaпoшљaвaњу нaкoн зaвршeткa студиja,
aнaлизa eфициjeнтнoсти зaвршaвaњa студиja,
aнкeтирaњe студeнaтa кojи су зaвршили студиj нa Универзитету Бијељина.
Члан 15

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Сената
Проф.др Милена Јеликић Станков
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УВОД

Назив студијског програма
Самостална високошколска установа у којој се
изводи студијски програм
Високошколска установа у којој се изводи
студијски програм
Област образовања
Поље образовања
Дисциплина образовања
Студијски програм
Врста студија
Обим студија изражен ECTS бодовима
Назив дипломе
Дужина студија
Врста студија
Планирани број студената који ће се уписати на
овај студијски програм
Језик на коме се изводи студијски програм
Wеб адреса на којој се налазе подаци о
студијском програму

Назив и циљ студијског програма

Врста студија и исход процеса учења

Опште компетенције стечене кроз програм

Академски назив

Услови за упис студената на студијски програм

Р. бр.

Назив предмета

1.

Табела. Листа обавезних и изборних предмета

Вјежбе

1
2
3
4
5

Укупно часова активне наставе
II СЕМЕСТАР

7
8
9
Укупно часова активне наставе

ДОН

Нед.
П В

Укуп.

СРС

УКУПНО
ЧАСОВА

Пред.

I СЕМЕСТАР

6

Остали
часови

Часови активне наставе

ECTS

Статус
предмета

Назив предмета

Семестар

Шифра
предмета

Редни број

Табела: Курикулум - предвиђен број часова за поједине предмете и њихов распоред по годинама

Šifra
Naziv predmeta
Nastavnik
Status predmeta
Godina
Semestar
Uslov
Matičnost predmeta
Naučna oblast
Naučno polje
Uža naučna oblast
Opis predmeta
Cilj
Ishod
učenja
predmeta

na

nivou

Sadržaj predmeta-teorijska nastava
Sadržaj predmeta-praktična nastava
Praktični zadaci
Metode izvođenja nastave
Literatura-obavezna
Literatura-preporučena
Metrika predmeta
ECTS

Predavanje

Nastavne aktivnosti
Vježbe
Drugi oblici nastave (DON)

Samostalni rad studenata
(SRS)

Ukupno časova

Vrednovanje rada studenta
Predavanja

Vježbe

Predispitne obaveze
Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Završni ispit
Pismeni
Usmeni

Начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија
Облици наставе и самосталног рада студената


Активна настава




Други облици наставе
Самостални рад студента

Оцењивање студената
Остварен број
бодова
≤ 50
51−60
61−70
71−80
81−90
91 - 100

Оцјена
5 (пет) – није положио
6 (шест) – довољан
7 (седам) – добар
8 (осам) – врло добар
9 (девет) – одличан
10 (десет) - изузетан

Ukupno

Критеријуми и услови за пренос ECTS бодова, односно услови за прелазак са других студијских
програма у оквиру истих или сродних студија

Доказ о подударности са другим студијским програмима

Табеларни приказ о подударности за другим студијским програмима

Предуслови за упис појединих предмета
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На основу чланa 43. Статута Универзитета Бијељина, а у циљу усклађивања са новим законским рјешењима
прописаним Законом о високом образовању (Сл.гласник Републике Српске број 67/20), Сенат Универзитета на
сједници одржаној дана 05.08.2020.године доноси
ОДЛУКА
о измјени и допуни Правилника о доношењу, измјени и допуни студијских програма на Универзитету
Бијељина
Члан 1.
У члану 7. Додаје се члан 7.а,који гласи:
„Студијским програмом првог и другог циклуса утврђују се:
1) назив и циљеви студијског програма,
2) област образовања којој припада студијски програм,
3) врста и ниво студија,
4) обим студија,
5) исходи учења на нивоу студијског програма,
6) струковно, односно академско звање које се стиче завршетком студијског програма,
7) услови за упис на студијски програм за студенте из Републике и БиХ, односно иностранства,
8) листа обавезних, изборних и факултативних предмета са оквирним садржајем,
9) обавезна и помоћна литература за студиј,
10) начин извођења студија и полагања испита за све облике стицања високог образовања,
11) мјеста извођења наставе,
12) потребно вријеме за извођење појединих облика студија,
13) предвиђени број часова за поједине предмете и њихов распоред по годинама,
14) бодовна вриједност сваког предмета исказана у складу са ЕСТS бодовима,
15) бодовна вриједност завршног рада исказана у складу са ЕСТS бодовима,
16) услови уписа студента у сљедећи семестар, односно сљедећу годину студија, те предуслови за упис
појединих предмета и групе предмета,
17) начин избора предмета из других студијских програма,
18) могућност извођења наставе на страним језицима,
19) услови за прелазак са других студијских програма,
20) силабуси наставних предмета,
21) остала питања од значаја за извођење студијског програма“.
Члан 2.
„Чланови од 8. до 11. Правилника се бришу“.

Члан 3.
Нови члан 8. Правилника гласи:
„Измјене и допуне студијског програма врши се ради:
-

усклађивања студијског програма са организацијом рада,
усклађивања са достигнућима науке у складу са прописаним стандардима за акредитацију студијских
програма,
усклађивање ради постизања подударности са студијским програмима на дугим високошколским установама
у окружењу,
усклађивања са захтјевима привреде, односно тржишта рада,
усклађивања са резултатима до којих се дође студентским анкетирањем и
усклађивања са директивама Европске уније и домаћим прописима.

Измјене из претходног става не сматрају се новим студијским програмом“.
Члан 4.
Нови члан 9. Правилника гласи:
„О измјени, односно допуни студијског програма из члана 8. овог Правилника Универзитет ће обавјестити
ресорно Министарство у року од 60 дана од дана доношења одлуке о измјени, односно допуни студијског
програма“.
Члан 5.
Нови члан 10. Правилника гласи:
„Измјене и допуне студијског програма из члана 8. Правилника не могу укључивати измјену:
- области образовања којој припада студијски програм,
- назива студијског програма,
- звања које се стиче његовим завршетком.
Измјене из претходног става подразумјевају покретање поступка ради новог лиценцирања студијског програма“.
Члан 6.
Нови члан 11.Правилника ће да гласи:
„Измјене овог Правилника подразумјевају и измјене силабуса предмета, који је дат у Правилнику о формирању
ECTS бодова, одређивању шифре предмета и силабуса предмета на Универзитету „Бијељина, и усклађен је са
новим рјешењима Закона о високом образовању“.
Члан 7.
Због значајног обима извршених измјена неопходно је израдити пречишћен текст Правилника о доношењу,
измјени и допуни студијских програма
Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на сајту Универзитета.

Предсједник Сената
Проф.др Милена Јеликић Станков
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