Пречишћен текст
На основу Члана 67. став 1. Статута Високе техничке машинске школе
Звечан, Наставно веће Високе техничке школе Звечан, на седници одржаној дана
15.01.2007. године и седници одржаној 17.04.2013.године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О СТУДИЈАМА
Члан 1.
На Високој техничкој школи у Звечану (у даљем тексту: Школа),у седишту,
као и у високошколским јединицама, организују се студије првог степена, основне
струковне студије.
Члан 2.
Настава на основним струковним студијама изводи се према студијском
програму школе за основне струковне студије.
Члан 3.
Основне струковне студије трају три године, односно шест семестара.
Зимски семестар траје од 1. октобра текуће године до 15. фебруара наредне
године.
Летњи семестар траје од 16. фебруара до 30. септембра.
Члан 4.
Студент који испуни услове предвиђене Статутом школе, уписује школску
годину .
Упис школске године врши се у служби за студентска питања.
За упис школске године студената који се сами финансирају, поред
предвиђене документације, потребно је да студент уплати школарину у висини и на
начин предвиђен посебном одлуком.
Члан 5.
При упису школске године студент се опредељује за предмете из студијског
програма.
Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета
колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ (Европски систем преноса
бодова).
Студент који се сам финансира, опредељује се у складу са студијским
програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37
ЕСПБ бодова.
Члан 6.

Студент који се финансира из буџета који освоји 60 ЕСПБ бодова у једној
школској години, наредну школску годину уписује у истом статусу.
Студент који се финансира из буџета, а у току једне школске године освоји
мање од 60 бодова, губи статус студента који се финансира из буџета и наставља
студије у статусу самофинансирајућег студента.
Самофинансирајући студент који у току једне школске године освоји 60
ЕЦТС бодова, наставља студије у статусу студента који се финансира из буџета.
Члан 7.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне
школске године, уписује исти предмет у наредној школској години.
Члан 8.
Студент се на почетку сваке школске године опредељује за изборне
предмете које ће у тој школској години похађати.
Изборне предмете студент пријављује студентској служби на посебном
обрасцу.
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се
определити за други изборни предмет.
Члан 9.
Студијским програмом школе ближе се уређује број предмета по годинама
студија, број бодова, начин бодовања и друга питања.
Члан 10.
Евиденција о студентима, упис, пријављивање предмета за школску годину,
праћење извршавања свих обавеза које произилазе из статуса студента, врши се у
студентској служби школе.
Студенти се о свему информишу истицањем одлука, решења, извештаја,
обавештења и др. на огласној табли школе.
Члан 11.
Успешност студента у савлађивању појединог предмета, континуирано се
прати током наставе и изражава се поенима.
Предметни наставник води своју евиденцију о праћењу успешности у
савлађивању обавеза и врши бодовање резултата за сваког студента.
Члан 12.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може
остварити укупно 100 поена.
Студијским програмом утврђују се предиспитне обавезе за сваки наставни
предмет (колоквијум, семинарски рад, графички рад, лабораторијске вежбе,
пројектни задатак) и сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на
испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.

Члан 13.
Непосредно по окончању наставе из одређеног предмета, студент полаже
испит.
Испитни
октобарски.

рокови

су:

јануарски,

априлски,

јунски,

септембарски

и

Члан 14.
Уколико студент не положи испит непосредно по окончању наставе, има
право да испит полаже још два пута у току исте школске године.
Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из студијског
програма уписане године, има право да тај испит полаже у накнадном испитном
року до почетка наредне школске године.
Члан 15.
На огласној табли школе истичу се обавештења о времену пријављивања
испита и распореду полагања испита по наставним предметима.
Испити се пријављују на посебном обрасцу пријаве у студентској служби
школе.
Члан 16.
Испит је јединствен и полаже се писмено, усмено, писмено и усмено,
односно практично, што се утврђује студијским програмом за сваки наставни
предмет.
Испит је јаван и полаже се пред предметним наставником.
Члан 17.
Предметни наставник организује испит и у потпуности је одговоран за
садржај испитних задатака и за регуларност испита.
Испитивање кандидата врши се без прекида, с тим што усмени испит не
може трајати дуже од једног школског часа (45 минита), а писмени испит дуже од 4
сата.
Члан 18.
Успех на испиту изражава се оценом од 5 до 10, и то:
- оцена 5 (није положио)
- оцена 6 (довољан),
- оцена 7 (добар) ,
- оцена 8 (врло добар)
- оцена 9 (одличан)
- оцена 10 (одличан-изузетан).
Оцену на испиту утврђује наставник при чему узима у обзир резултат (број
поена) које је студент постигао у различитим облицима наставе.
Оцена се уписује у записник о полагању испита, студентску књижицуиндекс и у матичну књигу студената.
Оцена 5(није положио) не уписује се у индекс и у матичну књигу студената.

Записник са испита који се води на прописаном обрасцу, наставник
доставља, у року од пет дана од дана обављеног испита, студентској служби школе.
Члан 19.
Студент који положи све испите предвиђене студијским програмом школе,
стиче право на одбрану завршног рада.
Поступак одобравања и одбране завршног рада регулише се посебним актом
школе.
Члан 20.
Студент који са одбраном завршног рада освоји у току студирања укупно
180 ЕСПБ бодова, завршава основне струковне студије и стиче стручни
назив.......................................................
Свршеном студенту издаје се диплома на прописаном обрасцу.
Члан 21.
Статус студента престаје:
- исписивањем са студија,
- завршетком студија,
- неуписивањем школске године,
- кад студент не заврши студије до истека рока који се одређује у
двоструком броју академских година потребних за реализацију студијских
програма,
- изрицањем дисциплинске мере забране студија на школи.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.

Д И Р Е К Т О Р,
Др Милан Мишић, проф. с.р.

