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Поступак предлагања и усвајања студијског програма - Образац 2. 

 

Научна област  
Студијски програм  
Смјер  

 
Пун назив  

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 
       

Шифра предмета  
Школска година од које се програм реализује ____/____ 
Врста и ниво студија, студијски програми: 
 
Условљеност другим предметима: 
 
Циљеви/ исходи изучавања предмета: 
 
Име и презиме наставника и сарадника: 
 
Метод наставе и савладавање градива: 
 
Садржај предмета по седмицама: 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 I парцијални испит 
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 II парцијални испит 
Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 
Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=... 
Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=... сати 

У семестру: 
Укупно оптерећење за предмет: 

ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=____сати 
Активна настава:___ x15=___сати предавања и вјежби, 
Континуална провјера знања: 12 сати 
Завршна провјера знања: 5 сати 
Самосталан рад: учење, консултације ____ сати 
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Обавезе студента: 
 
Литература: 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Посебна напомена за предмет: 
 

 
 

Садржај обрасца и објашњење: 
 

Поље у обрасцу Врста исписа Величина 
исписа (pt) Опис садржаја поља 

Пун назив Великим словима 16 ПУН НАЗИВ ПРЕДМЕТА 
Скраћени назив Великим словима 12 СКРАЋЕНИ НАЗИВ, ако постоји 
Статус Малим словима 12 Обавезан, изборни 
Семестар Римским бројем 12 Редни број семестра 

ЕСПБ (ЕCTS) Број са једном 
децималом, болд 12 Нпр: 7,5 или 6,0 

Фонд часова (П+А+Л) Бројеви 12 
Обавезно посебно исказати 
аудиторне и лабораторијске 
вјежбе! 

Шифра (е) предмета 
(уколико постоји) 

Велика слова, 
цртице, бројеви 12 

Уписује се тзв. „скраћена шифра 
предмета“, односно шифра из 
индекса (студијски програм-статус-
бројчана ознака из регистра). Наводе 
се шифре овог предмета у свим 
студијским програмима у којима се 
предмет слуша. 

Школска година од које 
се реализује програм 

Бројеви, болд, 
италик 12 

Навести школску годину када је 
програм први пут слушан. Нпр. 
2005/06 

Врста и ниво студија, 
студијски програми Италик 10 

Академски или струковни, први, 
други или трећи циклус. Навести 
студијске програме у којима се овај 
предмет слуша. 

Условљеност другим 
предметима Италик 10 

Навести предмете који морају 
претходити слушању овог 
предмета. 

Циљеви изучавања 
предмета Италик 10 Навести циљеве који се желе 

остварити слушањем предмета. 

Име и презиме 
наставника и 
сарадника 

Италик 10 

Навести имена наставника и 
сарадника са прецизним академским 
звањима. Дакле, не проф. др, већ ред. 
проф. др или ванр. проф. др или доц. 
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др и слично. 

Метод наставе и 
савладавања градива Италик 10 

Навести метод(е) и наставне облике 
који ће се користити у реализацији 
наставе. 

Садржај предмета по 
седмицама Италик 10 

Навести у најопштијем облику шта 
ће се радити у свакој од седмица. 
Овај текст не смије бити опширан, 
јер читав програм предмета мора 
бити на једној страници А4 
формата. 

Оптерећење студента по 
предмету Италик болд 10 

Посебно навести недјељно и 
оптерећење у семестру. „Кредитни 
коефицијент“ се рачуна као 
децималан број са 3 децимале 
поштујући правила заокруживања. 
Коефицијент је једнак количнику 
броја кредита на предмету и 
укупног броја кредита у једном 
семестру, односно броја 30. Код 
рачунања недјељног оптерећења 
узети да седмица има 40 радних 
сати. У структури семестралног 
оптерећења исказати у сатима 
колико отпада за директну наставу, 
колико за континуирану провјеру 
знања, колико за завршну провјеру 
знања и колико сати студент има за 
самосталан рад. 

Обавезе студента Италик 10 Навести обавезе: присуство 
настави, домаћи задаци, тестови... 

Литература Италик 10 Наводи се само литература из које 
студент треба учити. 

Облици провјере знања 
и оцјењивање Италик 10 

Објаснити структуру 100 бодова. 
Навести колико која обавеза носи 
бодова и посебно исказати број 
бодова за предиспитне обавезе и 
бодове за завршни испит. 

Посебна напомена за 
предмет Италик 10 Унијети и описати уколико постоји. 

 


