Пречишћен текст

На основу члана 127. став 2. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”
бр. 76/2005 i 44/2010) и Критеријума Конференције директора виших школа Србије бр.
0134/1-07 од 22.10.2007. године, Наставно веће Високе техничке школе струковних
студија из Звечану, на седници одржаној 19.11.2008. годинеса изменама и допунама од
01.10.2009.године, усвојило је:

П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ
НАЗИВА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА ПРОПИСИМА
КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Члан 1.
Правилником о поступку и условима за усклађивање назива стечених према
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (у даљем
тексту: Правилник) Високе техничке школе струковних студија у Звечану (у даљем
тексту: Школа) уређују се питања везана за усклађивање ранијих наставних планова и
програма са важећим студијским програмима, начин испуњења услова за еквиваленцију,
компетентни органи за еквиваленцију, начин вршења еквиваленције и друга питања везана
за усклађивање.
Члан 2.
Лице које је стекло или стекне диплому о вишем образовању и одговарајући
стручни назив према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању може поднети захтев за усклађивање стеченог стручног назива и замену
стечене дипломе новом дипломом.
Уз захтев за усклађивање раније стеченог стручног назива и утврђивање
одговарајућег назива, доставља се:
- Оверена фотокопија дипломе о стеченом вишем образовању, односно уверење о
дипломирању уколико диплома није издата
- Оригинал уверења о положеним испитима
- Доказ о уплати од 40.000 динара.
Члан 3.

Ускађивање одговарајућих назива стечених према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању са називима из члана 95. став 2., 8. и 9.
Закона о високом образовању врши се применом следећих критеријума:
1) упоређивање трајања студија;
2) усклађивање садржаја и циљева предходних наставних планова и програма и
нових студијских програма;
3) упоређивање вредности и обима завршног рада;
4) упоређивање укупног оптерећења студената током савладавања завршених
основних струковних студија са оптерећењем од 180 бодова из члана 29 став 8. Закона о
високом образовању.
Члан 4.
У поступку усклaђивања, применом критеријума трајања студија и еквиваленције
укупног рада студента из планова и програма са акредитованим студијским програмима
струковних студија, утврђује се оптерећење студената изражено бројем недељних часова
предавања и вежби као и других активности (семинарски, графички радови, колоквијуми
итд.).
Члан 5.
У поступку усклађивања применом критеријума вредности и обима завршног рада
утврђује се да дипломирани студенти који су завршили студије у трајању краћеме од три
године, раде завршни рад на акредитованим студијским програмима ради добијања
дипломе струковних студија.
Члан 6.
Студентима који су завршили студије у двоипогодишњем трајању на Вишој
техничкој школи у Звечану, по наставним плановима и програмима: 1) Производно
машинство и 2) Енергетика, утврђује се да су наставни планови и програми по садржају
и циљевима усклађени са одговарајућим акредитованим студијским програмима
струковних студија и стичу право на издавање дипломе високог образовања првог степена
струковних студија, ако положе следеће испите:
1. На Студијском програму: МЕНАЏМЕНТ ПРОИЗВОДЊЕ
- Производни системи – 7 ЕСПБ,
- Консталтинг, инжењеринг и инвестиције – 6 ЕСПБ,
- Финансијски менаџмент – 6 ЕСПБ
- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: Интернет сервис или Мултимедијалне технологије – 8
ЕСПБ и
- Завршни испит 10 ЕСПБ.
2. На Студијском програму ИНЖЕЊЕРСКА ИНФОРМАТИКА
- Објектно програмирање – 6 ЕСПБ,
- Консталтинг, инжењеринг и инвестиције – 5 ЕСПБ,
- Рачунаром подржано пројектовање CAD 1 – 7 ЕСПБ,
- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: Интернет сервис или Пројектовање информационих
система – 8 ЕСПБ
- Завршни испит – 10 ЕСПБ
3. На Студијском програму: МЕНАЏМЕНТ У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

- Менаџмент у електротехници 1 – 8 ЕСПБ,
- Компјутерска графика – 7 ЕСПБ,
- Монтажа и сервисирање рачунара – 6 ЕСПБ,
- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: Финансијски менаџмент или Управљање људским ресурсима – 6
ЕСПБ и
- Завршни испит – 10 ЕСПБ.
4.На Студијском програму: ЕНЕРГЕТИКА
- Компјутерска графика – 7 ЕСПБ,
- Одржавање елекектроенергетских уређаја – 6 ЕСПБ,
- Управљање пројектима и инвестицијама – 6 ЕСПБ,
- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: Интернет сервис или Мултимедуијалне технологије – 8 ЕСПБ,
- Завршни испит – 10 ЕСПБ.
Испити из тачке 1. до 4. полажу се у испитним роковима утврђеним Законом и
Статутом школе.
Члан 7.
Студенти који су завршили студије у двоипогодишњем или трогодишњем трајању
у другој одговарајућој вишој или високој школи, уписују одговарајућу годину студија у
ову школу, у складу са Решењем Комисије за усклађивање стручних назива (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија доноси Решење на основу предходног упоређивања наставних планова и
програма завршених студија са акредитованим студијским програмом у погледу
програмских садржаја који морају бити усклађени најмање 80%.
Члан 8.
Студенти који су завршили Вишу техничку школу у Звечану у двогодишњем
трајању, стичу право на издавање дипломе високог образовања првог степена струковних
студија, ако положе следеће испите:
1.На студијском програму Менаџмент производње:
Допунске наставне предмете: Енглески језик 1; Енглески језик 2 ; Рачунари и
програмирање и Компјутерску графику и наставне предмете треће године студија,
предвиђене студијским програмом: Менаџмент производње.
2. На студијском програму Инжењерска информатика:
Допунске наставне предмете: Енглески језик 1; Енглески језик 2; Базе података ;
Објектно програмирање и Рачунари и програмирање и наставне предмете треће године
студија, предвиђене студијским програмом: Инжењерска информатика.
3. На студијском програму Менаџмент у електротехници:
Допунске наставне предмете: Основи менаџмента; Енглески језик 1; Енглески
језик 2; Компјутерску графику; Менаџмент у електротехници 1 и Менаџмент у
електротехници 2 и наставне предмете треће године студија, предвиђене студијским
програмом Менаџмент у електротехници.
4. На студијском програму Енергетика:
Допунске наставне предмете: Енглески језик 1; Енглески језик 2; и Компјутерску
графику и наставне предмете треће године студија, предвиђене студијским програмом
Енергетика,,.

Члан 8а.
Студенти уписани у смислу овог Правилникаполажу испите у роковимаутврђеним
Законом и Статутом Школе.
Члан 9.
Поступак усклађивања спроводи Комисија коју именује Наставно веће.
Комисија из предходног става има 3 (три) члана, а именује се из реда наставника
школе и то из ужих научних области.
Члан 9а.
Стеденти који се упишуу смислу овог Правилникаимају статус студента који се
сами финансирају.
Члан 10.
Након завршеног поступка усклађивања и положеног завршног испита, Школа
издаје диплому високог образовања првог степена основних струковних студија
одговарајућег стручног назива и додатак дипломе.
Диплома из предходног става може се издати само ако се раније издата диплома
огласи неважећом.
Члан 11.
Школа води евиденцију о поднетим захтевима и издатим дипломама након
окончаног поступка усклађивања стручних назива, у смислу овог Правилника.
Члан 12.
Студент стиче право покретања поступка за усклађивање, у смислу овог
Правилника, даном уписа у Школу, који се врши у периоду од 01. до 15. октобра.
Члан 13.
Поступак за измену и допуну овог Правилника, истоветан је као и за његово
доношење.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.
Директор,
др Милан Мишић, проф.

