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Поступком се одређује и документује редослијед, начин и одговорност за предлагање и
усвајање студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву.
2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ
Поступак за предлагање и усвајање студијских програма се примјењује у раду
Универзитета и свих организационих јединица у његовом саставу.
3. ДЕФИНИЦИЈЕ, ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
Студијски програм - скуп обавезних, изборних и факултативних предмета са оквирним
садржајем, чијим се савладавањем обезбјеђују неопходна знања и вјештине за стицање
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Наставни план и програм – уређен скуп предмета и грађе предмета, изучавања на
факултетима и академијама развијених по редослиједу извођења, оптерећењу и броју
часова предавања и вјежби и међусобној условљености са другим предметима у плану.
4. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
•
•
•

Закон о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске
бр. 73 од 30.07.2010.),
Уредба о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку
утврђивања испуњености услова (Службени гласник Републике Српске бр. 35 од
04.04.2011.)
Статут Универзитета (01-С-294-III/11, од 06.10.2011.)
5. ОПИС АКТИВНОСТИ

Дијаграм тока процеса предлагања и усвајања студијског програма приказан је на слици 1.
5.1 ПРЕДЛАГАЊЕ,
ПРОГРАМА

УСВАЈАЊЕ

СТРУКТУРЕ

И

САДРЖАЈА

СТУДИЈСКОГ

Тим за развој студијског програма организационе јединице израђује елаборат о
оправданости извођења студијског програма са наставним планом и програмом. Научно-
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наставно, односно умјетничко-наставно вијеће организационе јединице утврђује приједлог
Елабората о оправданости његовог извођења са наставним планом и програмом тог
студијског програма и шаље га Сенату Универзитета на усвајање.
Елаборат садржи (у складу са Уредбом о условима за оснивање и почетак рада
високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова: у даљем тексту
Уредба):
а) доказ о оправданости оснивања, односно о постојању опште друштвене потребе за
образовањем одређеног профила кадра који се не може образовати у постојећим
високошколским установама,
б) детаљан опис, статус и структуру високошколске установе,
в) дужину трајања предложеног студијског програма,
г) приједлог студијског програма,
д) стручни, академски, односно научни назив који се стиче завршетком студија,
ђ) начин испуњавања прописаних услова за рад,
е) доказ о обезбјеђености средстава за рад,
ж) објашњење, односно анализу исплативости оснивања,
з) остале податке значајне за оснивање и извођење.
Приједлог студијског програма мора да садржи (у складу са Уредбом):
(1) назив и циљеве студијског програма,
(2) врсту студија и исход процеса учења,
(3) стручни, академски, односно научни назив у складу са номенклатуром занимања,
(4) услове за упис на студијски програм,
(5) листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним
садржајем и утврђеном матичношћу за сваки поједини предмет,
(6) начин извођења студија и потребно вријеме за извођење појединих облика студија,
(7) бодовну вриједност сваког предмета исказане у складу са ECTS бодовима,
(8) предвиђени број часова за поједине предмете,
(9) критеријуме и услове преноса ECTS бодова,
(10) доказ о подударности у већем дијелу са студијским програмима из најмање три
лиценциране и акредитоване високошколске установе из земаља потписница Болоњске
декларације,
(11) предуслове за упис појединих предмета и групе предмета,
(12) начин избора предмета из других студијских програма,
(13) критеријуме и начине осигурања квалитета,
(14) услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних
студија,
(15) обавезе студената, динамику студирања,
(16) остала питања од значаја за извођење студијског програма.
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5.2 УСВАЈАЊЕ СТРУКТУРЕ И САДРЖАЈА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
Приликом утврђивања наставног плана и програма студијског програма користе се:
- упутства декана,
- развојна предвиђања у научној области,
- стратегија развоја ентитета, државе,
- наставни планови и програми високошколских установа из земаља потписница
Болоњске декларације и других,
- мишљења чланова катедри,
- експертске оцјене стручњака и искуства из реалних процеса,
- захтјеви надлежних министарстава,
- захтјеви комора, струковних удружења, и сл.
Научно-наставно, односно умјетничко-наставно вијеће организационе јединице разматра и
усваја утврђени приједлог наставног плана и програма студијског програма или га, ако
оцјени да за то постоји потреба, враћа на подешавања.
Приједлог наставног плана и програма студијског програма усвојен од стране научнонаставног, односно умјетничко-наставног вијећа организационе јединице добија коначан
назив и обликује се на обрасцима који чине саставни дио овог документа: Наставни план и
Наставни програм.
Заједно са елаборатом о оправданости извођења достављају се Сенату Универзитета на
усвајање и предузимање даљих корака.
5.3 ЗАХТЈЕВ И ДОЗВОЛА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Након усвајања од стране Сената, захтјев за лиценцирање новог студијског програма и
приједлог студијског програма са елаборатом о оправданости извођења Универзитет
прослијеђује Министарству просвјете и културе Републике Српске (у даљем тексту:
Министарство) које дјелује у складу са Законом о високом образовању Републике Српске
(у даљем тексту: Закон).
Министарство тражи мишљење о елаборату од релевантних органа надлежних за област за
коју се лиценцира нови студијски програм, а затим се или формира Комисија за
лиценцирање студијског програма (у складу са Законом) или се доноси рјешење о
одбијању захтјева за лиценцирање.
Уколико се захтјев за лиценцирање одбије поступак се понавља испочетка.
Комисија за лиценцирање студијског програма (у даљем тексту: Комисија) утврђује
испуњеност услова за извођење новог студијског програма у складу са Уредбом о
условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања
испуњености услова и подноси министру извјештај о утврђивању испуњености услова (у
даљем тексту: Уредба) за почетак извођења студијског програма.
На основу извјештаја Комисије Министарство доноси рјешење којим се утврђује
испуњеност услова за почетак извођења предложеног студијског програма.
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Ако Комисија утврди одређене недостатке, односно констатује неиспуњеност услова за
почетак извођења студијског програма, одређује се рок у којем је предлагач студијског
програма дужан да отклони утврђене недостатке.
Рјешење о одбијању захтјева за извођење студијског програма се може донијети уколико
предлагач студијског програма не отклони утврђене недостатке у прописаном року.
Високошколска установа, односно предлагач студијског програма, може почети са
извођењем новог студијског програма након издавања рјешења о испуњености услова за
извођење новог студијског програма и дозволе за извођење студијског програма од стране
Министарства.
5.4 ИЗМЈЕНЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Измјене студијског програма врше се по поступку утврђеним за његово доношење.
Измјене студијског програма које не захтијевају корекције веће од 20 ECTS бодова не
подлијежу претходном лиценцирању од стране надлежног министарства, али је о
извршеним измјенама Универзитет дужан обавијестити надлежно министарство.
Сенат Универзитета даје сагласност на захтјев вијећа организационе јединице за увођење
новог наставног предмета, а у оквиру одговарајуће катедре за поједини студијски програм.
6. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА

Вијеће ОЈ

Сенат
универзитета

Универзитет
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О

И

-

-

-

-

Утврђивање нацрта елабората о оправданости извођења
и наставног плана и програма

О

У

О

-

-

-

-

Усвајање елабората о оправданости извођења и

И

И

И

О

-

-

-

4. Министарству просвјете и културе РС

Упућивање захтјева за лиценцирање

И

И

И

И

О

У

-

5. Формирање мишљења о захтјеву за лиценцирање

И

И

-

-

И

О

-

Процјена испуњености услова за почетак извођења

И

И

-

-

И

И

О

Издавање рјешења о испуњености услова за

И

И

И

И

И

О

-

1. елабората о оправданости извођења
2.

3. наставног плана и програма

6. студијског програма

7. извођење новог студијског програма

просвјете и
културе РС

Активност

Комисија за
лиценцирање

Тим за развој

Израда нацрта наставног плана и програма и

Радно мјесто
(Учесник)

Министарство

Декан ОЈ

Ознаке: О - одговоран; У - учествује; И - информисан
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Слика 1. Дијаграм тока предлагања и усвајања студијских програма
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7. ПРЕГЛЕД ЗАПИСА

У поступку предлагања и усвајања студијских програма, као резултат изведених
активности, настају сљедећи записи:
1. Наставни план – образац 1.
2. Наставни програм – образац 2.
3. Елаборат о оправданости извођења студијског програма – слободна форма у складу
са законским одредбама.
Сви оригинални записи о предлагању и усвајању студијских програма чувају се у архиви
архиви Универзитета и архиви организационе јединице која предлаже студијски програм.
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