На основу члана 84. став 1. тачка 15. подтачка 9) Статута Универзитета одбране у
Београду („Службени војни лист“, број 24/11), Сенат Универзитета одбране доноси
П Р А В И Л Н ИК
О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Члан 1.
Овим правилником уређују се садржај и структура студијског програма, начин и
поступак његовог доношења, као и друга питања од значаја за доношење студијског
програма на Универзитету одбране у Београду (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја односно
предмета са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и
вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Члан 3.
Садржај студијског програма утврђен је Законом о високом образовању (у даљем
тексту: Закон) и Статутом Универзитета (у даљем тексту: Статут), а структура студијског
програма је утврђена стандардима за акредитацију студијских програма које је донео
Национални савет за високо образовање (у даљем тексту: Национални савет).
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) листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем;
6) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија;
7) бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са Европским системом
преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ бодови);
8) бодовна вредност завршног рада на основним, мастер, интегрисаним и специјалистичким академским студијама односно докторске дисертације, исказана ЕСПБ
бодовима;
9) предуслови за упис појединих предмета или групе предмета;
10) начин избора предмета из других студијских програма;
11) услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних
области студија;
12) друга питања од значаја за извођење студијског програма.
Опис сваког предмета студијског програма садржи:
1) назив и тип предмета;
2) годину и семестар студија;
3) број ЕСПБ бодова;
4) име наставника;

5) циљ и очекивани исход, знања и компетенције;
6) предуслове за похађање предмета;
7) садржај предмета;
8) препоручену литературу;
9) методе извођења наставе;
10) начин провере знања и оцењивања;
11) друге податке.
Члан 4.
Студијски програм усваја Сенат Универзитета (у даљем тексту: Сенат).
Предлог студијског програма за студије које изводи високошколска јединица
утврђује наставно-научно веће те јединице, у складу са својим актима.
Када наставно-научно веће предлаже студијски програм на страном језику,
обавезно доставља и превод студијског програма на српски језик.
Члан 5.
Високошколска јединица доставља Универзитету захтев за усвајање студијског програма и следећа документа:
1) одлуку наставно-научног већа о утврђивању предлога студијског програма;
2) студијски програм;
3) доказе о испуњености услова за извођење студијског програма, у складу са
стандардима Националног савета.
Када овлашћени предлагач студијског програма из члана 4. овог правилника предлаже
студијски програм за стицање заједничке дипломе (две високошколске установе или више
високошколских установа), поред докумената из става 1. овог члана, доставља и уговор о
извођењу студија за стицање заједничке дипломе.
Документа из ст. 1. и 2. овог члана високошколска јединица доставља у штампаној и
електронској форми.
Члан 6.
Секретаријат Универзитета проверава да ли је достављена документација потпуна
и да ли садржи све потребне податке за доношење одлуке о усвајању студијског програма.
У случају да је документација непотпуна, Секретаријат Универзитета налаже
високошколској јединици да комплетира документацију у року од пет дана од дана
пријема налога.
Члан 7.
Предлог студијског програма високошколске јединице најпре разматрају стручна
већа одговарајућих образовно-научних поља (у даљем текст: стручна већа) и припремају
предлог за Сенат.

Ради утврђивања чињеница од значаја за припрему предлога из става 1. овог члана,
стручна већа могу затражити мишљење надлежне катедре у вези са појединим предметима
студијског програма.
Члан 8.
Стручна већа упућују Сенату предлог за доношење студијског програма када
утврде да студијски програм испуњава све услове за акредитацију, у складу са Законом и
стандардима Националног савета.
Члан 9.
Сенат усваја студијски програм високошколске јединице већином гласова укупног
броја чланова Сената.
Одлука о усвајању студијског програма доставља се високошколској јединици у
року од седам дана од дана доношења.
Члан 10.
Високошколска јединица дужна је да поднесе захтев за акредитацију донетог студијског програма, сагласно Закону.
Измене и допуне студијског програма за који је високошколска јединица добила
дозволу за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке не сматрају се новим студијским програмом.
О изменама односно допунама студијског програма, високошколска јединица обавештава министарство надлежно за послове образовања и Министарство одбране, у року од
60 дана од дана доношења одлуке о измени односно допуни студијског програма.
Члан 11.
Универзитет води евиденцију о донетим студијским програмима.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
војном листу“.
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