На основу чална 127. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”
број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење 97/08 и 44/2010), и члана 65. Статута Природноматематичког факултета, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета на XIX седници
одржаној дана 21. априла 2011. године, са изменама и допунама донело је
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ И АКАДЕМСКИХ
НАЗИВА СТЕЧЕНИХ ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ
ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Основни текст број 0601-268/1 од 27.04.2011. године са изменом број 0601-268/42 од
03.10.2011. године, изменом 0601-280/2 од 20.03.2012. године
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(1)
Овим Правилником ближе се одређује поступак и услови за усклађивање стручних и
академских назива за лица која су их стекла по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању са стручним, академским односно научним називима који се стичу у
складу са чланом 95. Закона о високом образовању на Универзитету у Новом Саду Природноматмеатичком факултету у Новом Саду (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
(1)
Право из члана 1. овог Правилника лица остварују на лични захтев.
(2)
Захтев могу поднети само она лица која су стручни односно академски назив стекла према
раније важећим прописима на Факултету.
(3)
Када Факултет у поступку из члана 1. овог Правилника утврди одговарајући назив, издаје се
нова диплома.
(4)
Нова диплома из става 2. овог члана може бити издата само ако се раније издата диплома
Факултета огласи неважећом.
II

(1)

УСКЛАЂИВАЊЕ ДИПЛОМЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

Члан 3.
Уз захтев заинтересована лица предају:
- оверену фотокопију дипломе основних студија;
- уверење о положеним испитима на основним студијама.

Члан 4.
(1)
О захтеву одлучује Декан Факултета у року од 30 дана од дана пријема захтева, а на
основу усвојених критеријума за усклађивање раније стечених назива са називима стеченим у
складу са Законом о високом образовању и предлога већа Департмана.
(2)
Критеријуми за усклађивање раније стечених назива са називима стеченим у складу са
Законом о високом образовању се утврђују за сваки департман Факултета и саставни су део овог
Правилника.
Члан 5.
(1)
Након пријема захтева, захтев се доставља Већу Департмана на коме је стечена диплома.
(2)
Н а основу увида у достављену документацију, Веће департмана доставља Декану предлог
одлуке по усклађивању стручних и академских назива.
Члан 6.
У предлогу Одлуке наводи се следеће:
а) назив предмета из одговарајућег студијског програма са назнаком броја ЕСПБ бодова
који студенту недостаје да би испунио услов неопходан за стицање стручног односно
академског назива у складу са поднетим захтевом,
(1)

б) констатација да ли је потребно да подносилац захтева пише и одбрани завршни рад у
складу са студијским планом и програмом,
ц) предлог стручног назива односно академског назива на које стиче право након
извршеног усклађивања.
(1)

Члан 7.
По достављеном предлогу одлуке декан одлучује у форми решења.

Члан 8.
(1)
Решењем из члана 7. Овог Правилника може е утврдити полагање испита из одређених
предмета или завршног испита без уписа у статус студента на мастер студије.
(2)
Трошкове који произилазе из захтева описаног у члану 2. овог Правилника подносилац
захтева плаћа у складу са важећим Ценовником трошкова студија.
Члан 8а.
(1)
Сви битни подаци у вези са усклађивањем назива описаног у члану 1. овог Правилника
уписусју се у матичну књигу студената у коју је уписан подносилац захтева као лице које је
завршило студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању.

Члан 8б.
(1)
По окончању поступка усклађивања стеченог назива Факултет може издати подносиоцу
захтева Уверење које ће важити до издавања нове дипломе са назнаком да је издато у поступку
усклађивања стеченог назива.

Члан 9.
(1)
Критеријум за усклађивање стручних назива стечених према прописима до ступања на
снагу Закона о високом образовању („Сл.гласник РС“ број 76/05, 100/07 – аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10) на Департману за матемтаику и информатику број 0603-14/15 од
18.04.2011. године, саставни су део Правилника као Прилог/1.
(1)

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли.

Председник Наставно-научног већа
Природно-математичког факултета
Др Неда Мимица-Дукић, редовни професор
Самосталне одредбе Измене и допуне Правилника о усклађивању стручних и академских назива
стечених према прописима који су важили до ступања на снагу закона о високом образовању број
0601-280/2 од 20.03.2012. године:
Члан 7.
(1)
Одредбе ове измене и допуне Правилника примењиваће се на захтеве који су поднети
пре ступања на снагу измена и допуна Правилника а по којима у поступку усклађивања
стеченог стручног односно академског назива није донета Одлука у складу са чланом 7.
Правилника.

