На основу члана 55. Закона о високом образовању ("Службени Гласник РС",
бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/12, 89/13 и 99/14),
члана 26. Статута Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, Наставнонаучно веће Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, на својим седницама
одржаним 30.03.2012., 13.07.2012., 19.11.2012. и 30.04.2015 године донело је
ПРАВИЛНИК О СТУДИЈАМА
ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
(пречишћен текст)
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се у складу са Законом о високом образовању ближе
уређује организација студија, упис студената, правила студирања, оцењивање и
испити, рокови остваривања студијских програма предмета на студијама Факултета
спорта и физичког васпитања у Нишу (у даљем тексту: Факултет), и број (ЕСПБ)
бодова на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за
стицање високог образовања.
ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА
Члан 2.
Делатност високог образовања остварује се кроз академске студије:
-основне академске,
докторске академске;

мастер

академске,

специјалистичке академске

и

и струковне студије:
- основне струковне студије, мастер струковне студије и специјалистичке
струковне студије;
а на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за
стицање високог образовања и одговарајућег стручног, академског и научног назива.
На академским студијама изводи се академски студијски програм, који
оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа.
На струковним студијама изводи се студијски програм, који оспособљава
студенте за примену знања и вештина потребних за укључење у радни процес.
СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
Члан 3.
Студије првог степена на Факултету су:
- основне академске студије (bachelor with honours);
- основне струковне студије (bachelor (appl.)).

Члан 4.
Основне академске студије су студије за стицање високог образовања у
области спорта и физичког васпитања, за стицање стручног назива дипломирани
професор физичког васпитања и спорта (Дипл. проф. физ. васп. и спорт.), на
енглеском језику (bachelor with honours).
Основне струковне студије су студије за стицање високог образовања у
области спорта, за стицањее стручног назива тренер или организатор спортске
рекреације (Трен.), на енглеском језику bachelor (appl.).
Сваки ниво студија мора бити у складу са ЕСПБ бодовима, по коме се једном
годином студија стиче најмање 60 ЕСПБ бодова (студенти на буџету) односно 37
ЕСПБ бодова (самофинасирајући студенти).
Члан 5.
Основне академске студије трају четири године и имају укупно 240 ЕСПБ
бодова.
Основне академске студије оспособљавају студенте за мастер академске
студије и омогућавају стицање општих и специфичних компетенција потребних за
запошљавање на одређеним стручним пословима и за развој и примену научних и
стручних достигнућа.
Члан 6.
Основне струковне студије трају три године и имају укупно 180 ЕСПБ бодова.
Основне струковне студије оспособљавају студенте за примену знања и
вештина за укључивање у радни процес.
Члан 7.
Прелаз са једног на други вид студија је могућ уз испуњавање услова
предвиђених студијским програмом.
СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
Члан 8.
Студије другог степена на Факултету су:
- мастер академске студије (master- Физичко васпитање и спорт);
- мастер струковне студије;
-специјалистичке струковне студије;
- специјалистичке академске студије.
Члан 9.
Мастер академске студије су студије за стицање високог образовања у области
спорта и физичког васпитања, за стицање академског назива мастер професор
физичког васпитања и спорта- master (Маст. проф. физ. васп.и спорт).
Мастер академске студије трају годину дана и имају укупно 60 ЕСПБ бодова.

Члан 9а.
Мастер струковне студије за стицање другог степена високог образовања у
области спорта и физичког васпитања, трају две године, уз претходно завршене
основне струковне студије.
Студент који је завршио мастер струковне студије стиче стручни назив
струковни мастер професор физичког васпитања и спорта.
Члан 10.
Специјалистичке струковне студије су студије за стицање стручног назива
специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из
одговарајуће области. (Спец.трен.).
Специјалистичке струковне студије трају годину дана и имају најмање 60
ЕСПБ бодова.
Члан 11.
Специјалистичке академске студије су студије за стицање стручног назива
специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из
одговарајуће области (Спец. проф. физ. васп. и спорт.).
Специјалистичке академске студије трају годину дана и имају најмање 60
ЕСПБ бодова када су претходно завршене мастер академске студије.
СТУДИЈЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
Члан 12.
Студије трећег степена на Факултету су:
- докторске академске студије- Ph. D.
Докторске академске студије су студије за стицање научног назива доктора
наука- физичко васпитање, спорт и кинезитерапија Ph. D. (Др).
Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно
остварених најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским
студијама.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Члан 13.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета, односно
студијских подручја, са оквирним садржајем, чијим се савлађивањем обезбеђују
неопходна знања и вештине 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)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

листа обавезних и изборних предмета, односно студијских подручја,
са оквирним садржајем;
начин извођења студија и потребно време за извођење појединих
облика студија;
бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ;
бодовна вредност завршног рада на основним, специјалистичким и
мастер академским студијама, односно докторске дисертације,
исказана у ЕСПБ;
предуслови за упис појединих предмета или групе предмета;
начин избора предмета из других студијских програма;
услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или
сродних области студија;
друга питања од значаја за извођење студијског програма.

Студије се могу изводити на класичан начин и учењем на даљину, на српском
и енглеском језику, у складу са одлуком о акредитацији. Факултет може изводити
студијске програме путем студирања на даљину:
-за акредитоване студијске програме путем студирања на даљину;
-за акредитоване студије за које је планом извођења наставе предвиђена
могућност извођења појединих облика наставе на даљину као облик унапређења
наставе високог образовања. Ближи услови и начин извођења студијског програма на
даљину уређују се општим актом Факултета. Код студирања на даљину завршни
испити се полажу у седишту Факултета.
ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Члан 14.
Студије се изводе према плану извођења наставе који у складу са општим
актом Сената Универзитета, доноси Наставно-научно веће Факултета.
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 у складу са обимом
студијског програма, на начин утврђен студијским програмом.
План извођења наставе се објављује пре почетка наставе у односној школској
години и доступан је јавности.

План извођења наставе обавезно се објављује на Интернет страници
Факултета.
У посебно оправданим случајевима Наставно-научно веће Факултета може
донети одлуку о промени плана извођења наставе и током школске године.
ШКОЛСКА ГОДИНА
Члан 15.
Школска година почиње 1.октобра, а завршава се 30. септембра наредне
године.
Настава у јесењем семестру, по правилу, почиње 1. октобра и траје до 15.
јануара, а у пролећном семестру од 16. фебруара до 31. маја.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних
недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите.
Савет Факултета доноси годишњи план рада за наредну школску годину.
ИСПИТНИ РОКОВИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА
Члан 16.
Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично.
Испит се полаже у седишту високошколске установе, односно у објектима
наведеним у дозволи за рад.
Одредба става 2. овог члана односи се и на извођење студијског програма на
даљину, с тим да за студента страног држављанина Факултет може да омогући и
полагање испита преко електронских комуникација, под условом да применом
одговарајућих техничких решења обезбеди контролу идентификације и рада
студената. Ближе услове и начин организације полагања испита преко електронских
комуникација из овог става прописује министар.
Високошколска установа може ораганизовати полагање испита ван седишта,
ако се ради о испиту из предмета чији карактер то захтева.
Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а
најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.
Јавност испита се обезбеђује објављивањем распореда полагања испита на
огласним таблама и сајту, обављањем испита на теренима, салама и просторијама
које Факултет користи.
Испит се може обавити уколико у просторији где се испит обавља присуствују
најмање још два студента.
Последњи испитни рок за школску годину завршава се најкасније до
10.октобра.
После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже
испит пред комисијом.

СТУДЕНТИ
УПИС СТУДЕНАТА
Члан 17.
Студент се уписује на студијски програм који се изводи на Факултету.
Право уписа имају домаћи и страни држављани под условима који су
утврђени Законом и Статутом Факултета.
Својство студента стиче се уписом на Факултет, а задржава уписом
одговарајуће године студирања на почетку школске године.
Студент се уписује на Факултет у статусу студента који се финансира из
буџета (у даљем тексту буџетски студент), или студента који се сам финансира (у
даљем тексту: самофинансирајући студент).
Својство студента се доказује индексом.
Члан 18.
Упис на Факултет обавља се на основу конкурса; на предлог Наставнонаучног већа Факултета, Сенат Универзитета доноси одлуку о расписивању
конкурса за упис на студије најкасније до 25. априла за наредну школску годину.
Конкурс садржи:
1) број студената за сваки студијски програм који се организује на Факултету;
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.
Пријемни испит за упис на Факултет спроводи Комисија коју именује
Наставно- научно веће Факултета, на предлог катедри Факултета.
Члан 19.
У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има
средње образовање у четворогодишњем трајању и ако положи пријемни испит на
Факултету.
Члан 20.
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је
завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило
најмање 240 ЕСПБ бодова- пошто мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова.
Распоред кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине студирања и
на основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту
школску годину.
Члан 21.
У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице
које је завршило основне струковне студије и остварило 180 ЕСПБ бодова.

Распоред кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине
студирања и на основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена
за ту школску годину.
Члан 22.
У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати:
- лице које је завршило мастер академске студије;
- лице које је завршило студије по правилима која су важила пре ступања на
снагу Закона о високом образовању у трајању од најмање осам семестра.
Распоред кандидата за упис на специјалистичке академске студије утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине
студирања и на основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена
за ту школску годину.
Члан 23.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
- завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом
просечном оценом од најмање 8 на претходним нивоима студија;
- академски степен магистра наука, ако неје пријаво докторску дисертацију, у
складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању, са просечном оценом
најмање 8 на свим претходним нивоима студија;
- завршене студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона
о високом образовању, са просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима
студија..
Студијским програмом доктрских студија одређују се претходно завршене
студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра
наука, које се сматрају одговарајућим за упис на докторске студије.
Студијским програмом докторских студија може се предвидети да се део
студијског програма магистарских студија стечених по раније важећим законским
прописима призна за део студијског програма докторских студија.
Распоред кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским
студијама, односно магистарским студијама, дужине студирања и остварених
научних резултата у виду различитих публикација, учешћа у пројектимаи научним
скуповима, као и на основу знања енглеског језика и рада на рачунару (утврђује
комисија на Факултету).
Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању, може се уписати на докторске
академске студије из исте или сродне области, под условима које прописује
Комисије за докторске студије Факултета.
Лице које има академски назив магистра наука може се уписати у
одговарајућу годину докторских студија из исте или сродне области..

СТАТУС СТУДЕНАТА
Члан 24.
Статус буџетског студента има студент који је:
1) уписан на студије по конкурсу;
2) стекао најмање 60 ЕСПБ бодова у току школске године, у оквиру уписаног
студијског програма, по положеним испитима,
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.
У другој и наредним годинама студија студент остварује статус буџетског
студента ако у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова и ако се рангира у
оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на
одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и
оствареног успеха у савлађивању студијског програма на начин и по поступку
утврђеним Правилником о рангирању студената Факултета.
Члан 25.
Статус самофинансирајућег студента има студент који је:
1) уписан по конкурсу,
2) уписан у одговарајућу годину студирања на почетку школске године, а који
је у претходној школској години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из предмета за
које се определио у складу са студијским програмом.
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.
Члан 26.
Самофинансирајући студент подноси захтев декану Факултета за прелазак на
студије које се финансирају из буџета, по окончању задњег испитног рока на
Факултету.
Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на
одређени студијски програм.
Рангирање се врши полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и постигнутог
успеха у савлађивању студијског програма:
1 У случају истог броја ЕСПБ бодова предност имају студенти са вишом
просечном оценом оствареном у току студија;
2. У случају истог броја ЕСПБ бодова и исте просечне оцене предност имају
студенти који су положили већи број испита у току једне школске године;

3. У случају истих параметара из тачке 1. и 2. овог става предност имају
студенти који су у ранијим роковима постигли одређен број ЕСПБ бодова и
просечну оцену;
4. У случају истих параметара из претходних тачака овог става, предност
имају студенти који су одређени број ЕСПБ бодова остварили са испитима из
уписане године студијског програма.
Члан 27.
Самофинансирајући студент који испуни услов предвиђен Статутом
Факултета за упис у наредну годину студија у року једне школске године, стиче
право да настави студије у оквиру броја буџетских студената, ако испуни услове
предвиђене Статутом Факултета и Правилником о рангирању студената Факултета и
ако има слободних места у оквиру одобреног броја за највише 20% у односу на
претходну школску годину, у складу са одлуком надлежног органа.
Члан 28.
На предлог Наставно-научног већа Факултета, Сенат даје мишљење Влади о
броју буџетских студената за упис у прву годину студиских програма који се
организују на Факултету, најкасније до 15. фебруара за наредну школску годину.
На предлог Наставно-научног већа Факултета, Сенат утврђује број
самофинансирајућих студената који се уписује на студијске програме који се
организују на Факултету, најкасније до 15. априла за наредну школску годину.
Број студената из става 1. и 2. овог члана не може бити већи од броја
утврђеног у Дозволи за рад Факултета.
Члан 29.
Студије на Факултету организују се на српском језику.
Факултет може организовати и изводити студије, односно поједине делове
студија, као и организовати полагање испита, израду и одбрану завршног,
магистарског рада, специјалистичког рада и докторске дисертације као и
организовати израду и одбрану докторске дисертације, на језику националне мањине
или на страном језику, у складу са статутом, под условом да је студијски програм
одобрен, односно акредитован.
Кандидат 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 из ст. 3. и 4. овог члана врши Комисија коју образује
декан Факултета.
Члан 30.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим
условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом
није другачије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин се може уписати на Факултет под истим условима као и
српски држављанин, ако је извршена нострификација његових средњошколских
сведочанстава стечених у иностранству и влада српским језиком.
УСЛОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 31.
Студентима уписаним на основу претходно завршене високе или више
(укључујући и војне) школе, односно факултета, могу се признати испити положени
у претходном школовању ако њихови називи, обими и програми одговарају
називима, обимима и програмима предмета из наставног плана Факултета.
Признавање испита врши се на захтев студента. Декан Факултета доноси
одлуку о признавању испита, уз претходну консултацију предметног наставника.
Трошкове признавања испита сноси студент.
Члан 32.
Студент другог факултета, који је завршио прву годину основних студија,
може се уписати као студент који плаћа школарину на упоредно студирање, уз
претходно полагање пријемног испита на Факултету.

Члан 33.
Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској
установи у складу с уговором између високошколских установа о признавању ЕСПБ
бодова.
Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на
другом универзитету, односно на другој високошколској установи ван састава
Универзитета, не може бити краћи од једног, нити дужи од два семестра.
Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на
другом факултету Универзитета 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.
Члан 34
Студент може по сопственом избору, слушати и полагати предмет из
акредитованог студијског програма друге високошколске установе.
Број ЕСПБ бодова остварен на овај начин не улази у укупан број бодова
остварених на студијском програму који је студент уписао на матичној
високошколској установи и на основу кога се врши рангирање студената за
остваривање статуса буџетског студента.
Оцену коју студент оствари на испиту на овако изабраном предмету не улази
у просечну оцену у току студија.

Уговором између високошколских установа уређују се међусобна права и
обавезе установа, укључујући и начин финансирања, као и права и обавезе студената
из става 1. овог члана.
Додатак дипломи садржи и број ЕСПБ бодова остварен полагањем предмета
из става 1. овог члана.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА
Члан 35.
Студент има право:
- на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
- на благовремено и тачно информисање о свим питањима које се односе на
студије;
- на активно учествовање у доношењу одлука у складу са Законом и
Статутом;
- на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
- на повластице које произилазе из статуса студента;
- на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
- на образовање на језику националне мањине, у складу са Законом и
Статутом;
- на различитост и заштиту од дискриминације;
- да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе
Универзитета, односно Факултета.
Студент је дужан да:
- испуњава наставне и предиспитне обавезе;
- поштује опште акте Универзитета и Факултета;
- поштује права запослених и других студената на Универзитету и
Факултету;
- учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом.
Студент има право на жалбу Наставно-научном већу Факултета уколико
високошколска установа прекрши неку обавезу из става 1. тачке 1. - 3. овог члана.

МИРОВАЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА
Члан 36.
Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају:
- теже болести;
- упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци;
- одслужења и дослужења војног рока;
- неге властитог детета до годину дана живота;
- одржавања трудноће;
- припрема за Олимпијске игре, светско или европско првенство – када има
статус врхунског спортисте;
- и у другим случајевима предвиђеним општим актом Факултета.
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 са општим актом Факултета.

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ И НАЧИН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА
Члан 37.
Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања,
вежбе, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, стручне праксе, стручне
екскурзије, испита, израде завршног рада, израде докторске дисертације,
добровољног рада у локалној заједници (који ће се детаљније регулисати Одлуком
Наставно – научног већа када се за то укаже потреба) и других видова ангажовања.
Предмети су једносеместрални, тако да збир од 30 ЕСПБ бодова, одговара
просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље током
једног семестра.
Настава се може организовати и у краћем времену, у блоковима, чије се
појединачно трајање уређује студијским програмом.
На основним струковним студијама, уколико се за изабрани спорт (за који се
стиче стручни назив тренер изабраног спорта) пријави мање од 15 студената,
активна настава се организује у облику консултација. Наставник држи 5% часова од
укупног фонда часова предвиђених за изабрани спорт.
Рад студената у савлађивању појединог предмета континуирано се прати
током наставе и изражаве се у поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може
остварити укупно 100 поена. Студент је у обавези да у предиспитним обавезама
стекне најмање 30, а највише 70 поена и тиме стекне услов за полагање испита.
Студент, врхунски или професионални спортиста се ослобађа присутности
настави практичног и теоријског дела предмета, у обиму од 50%. Ову могућност
студент може остварити подношењем захтева продекану за наставу, са потврдом
савеза одређеног спорта, као и клуба у коме је регистрован.
Однос предиспитних обавеза и укупног броја поена које студент може стећи у
оквиру једног испита одређује предметни наставник.
Успех студената на испиту изражава се оценама:
- 10 изузетан; (А+),
- 9 одличан; (А),
- 8 врло добар; (Б),
- 7 добар; (Ц),
- 6 довољан; (Д),
- 5 није положио; (Ф).
У евиденцију и индекс студента уносе се пролазне оцене, а оцена 5 (није
положио) уписује се само у евиденцију.
Члан 38.
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а
најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години.
После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже
испит пред комисијом.

Студент који не положи обавезни предмет до почетка наредне школске
године, уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет до почетка наредне школске године
може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.
Члан 39.
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.
Надлежни орган Факултета у року од 24 од добијања приговора, разматра
приговор и доноси одлуку по приговору.
Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од
три дана од пријема одлуке из става 2 овог члана.
УПИС НА ВИШУ ГОДИНУ СТУДИЈА
Члан 40.
Студент се сваке школске године при упису опредељује за предмете из
студијског програма.
Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену
годину студирања.
Студијским програмом може се условити опредељење студента за одређени
предмет претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених
студијским програмом.
Буџетски опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари
најмање 60 ЕСПБ бодова.
Самофинансирајући опредељује се, у складу са студијским програмом, за
онолико предмета којико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова.
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са
студијским програмом.
Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60 ЕСПБ
бодова, са циљем бржег завршавања студија и ширег образовања (убрзано
студирање). Студентима који су у претходној години стекли 60 ЕСПБ бодова са
просечном оценом изнад 8,0. може се омогућити упис до 90 ЕСПБ бодова.
Члан 41.
Основне и специјалистичке студије се завршавају полагањем свих
предвиђених испита и осталих студијских обавеза, а, уколико су предвиђени
студијским програмом и израдом и одбраном завршног рада.
Мастер академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита
и осталих студијских обавеза, као и израдом и јавном одбраном завршног рада, у
складу са студијским програмом.
Докторске академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених
испита, и израдом и јавном одбраном докторске дисертације.

Број бодова којим се исказује завршни рад и докторска дисертација, улази у
укупан број бодова потребних за завршетак студија.
Општим актом Факултета ближе се уређује начин и поступак припреме и
одбране завршног рада.
Поступак припреме и услови за одбрану дисертације уређују се општим актом
Универзитета по прибављеном мишљењу Министарстава просвете и Министарства
за науку и технолошки развој.
Члан 42.
Универзитет издаје диплому студенту који је завршио студије, којом се
потврђује завршетак студија.
Уз диплому се издаје и додатак дипломи.
На захтев студента, Универзитет издаје уверење о савладаном делу студијског
програма, које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о
постигнутим резултатима.
члана.

Сенат Универзитета ближе уређује садржај и облик уверења из става 3. овог

Право издавања уверења из става 3. овог члана ректор Универзитета може
пренети на факултет на којем је студент савладао део студијског програма.
Диплома, додатак дипломи и уверење о савладаном делу студијског програма
јесу јавне исправе.
Диплому и додатак дипломи потписују ректор и декан факултета на којем се
изводи одговарајући студијски програм.
Уколико две високошколске установе или више високошколских установа
заједнички изводе студије, издају се заједничка диплома и додатак дипломи, које
потписују ректор и овлашћена лица високошколских установа које изводе студијски
програм за стицање заједничке дипломе.
ПРЕСТАНАК СТАТУСА СТУДЕНТА
Члан 43.
Статус студента престаје:
- завршетком студија,
-исписом са Факултета,
-неуписивања школске године,
-изрицањем дисциплинске мере искључења са студија.
Статус студента престаје и 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.

Ако је студијски програм започео у пролећном семестру, рокови из става 2.
овог члана сходно се рачунају од почетка тога семестра.
У рокове из става 2. и 3. овог члана не рачуна се време мировања права и
обавеза, одобреног студенту у складу са статутом.
Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из става 2. и 3. овог
члана, може продужити рок за завршетак студија за један семестар:
1. ако је у току студија испуљавао 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 става 2. и 3. овог члана остаје неостварених
највише 15 ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија;
3. ако је у току студирања започео и завршио други одобрени, односно
акредитовани студијски програм, на истом или на вишем степену, на Универзитету
или на другом акредитованом универзитету, у земљи или у иностранству.
Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија
констатује декан Факултета решењем, са дејством од првог наредног дана по истеку
рока из става 2., 3. и 5. овог члана.
Члан 44.
Студент се може исписати са Факултета. Студент који се исписује са
Факултета мора регулисати свој статус студента и измирити одговарајуће
финансијске обавезе према Факултету.
Студенту који се исписује са Факултета издаје се исписница. Исписница
садржи: податке о школској години уписа, о броју уписаних и оверених семестара, о
свим положеним и признатим испитима, оценама и друге податке.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010. године задржавају право да се финансирају из
буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.
Високошколска установа за студенте из претходног става уређује
одговарајући начин извођења наставе, односно полагања испита у складу са
Статутом: тако што уређује три допунска (посебна) испитна рока, и то: мартовски,
новембарски и децембарски испитни рок.
Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској
години наставља студије у статусу студента који се сам финансира.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само
један студијски програм на истом нивоу студија.

Члан 46.
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 2015/2016. године.
Студенти уписани на магистарске студије до ступања на снагу Закона о
високом образовању имају право да заврше студије по започетом плану и програму,
условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2015/2016. године.
Студенти упписани на докторске студије, односно кандидати који су
пријавили докторску дисертацију до ступања на снагу Закона о високом образовању,
имају право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и
правилима студија, односно да стекну научни степен доктора наука, најкасније до
краја школске 2015/2016. године.
Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије по
студијском програму који је донет у складу са одредбама Закона о високом
образовању, на начин и по поступку утврђеним општим актом високошколске
установе.
Члан 47.
Изузетно од одредаба члана 16. овог Правилника, који предвиђа шест
испитних рокова, мења се у четири од школске 2014/2015 године. Број испитних
рокова у школској 2012/2013 године је шест, а у школској 2013/2014 је пет.
Члан 48.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења одлуке.
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА У НИШУ
Број: 04-550/10, 04- 1184/10, 04- 2124/7 и 04-801/8
У Нишу, дана 30.03.2012., 13.07.2012., 19.11.2012. и 30.04.2015. године
Декан
Проф. др Милован Братић

