
На основу члана 34. ст. (1), (2) и (3) и члана 64. став (2) тачка в) Закона о високом
образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10 и 104/11) и  члана 34. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета на сједници одржаној 25.11.2011.
године,  д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗОВАЊУ ВАНРЕДНОГ СТУДИЈА

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује организација студија, упис студената и

облици и начини извођења ванредног студија на Универзитету у Источном Сарајеву (  у
даљем тексту: Универзитет).

Члан 2.
Oрганизационе јединице у саставу Универзитета организоваће ванредни студиј у

складу са одредбама овог Правилника и одредбама својих статута.

Члан 3.
Одлуку о организацији ванредног студија првог и другог циклуса доноси Сенат

Универзитета, а на основу приједлога наставно-научних вијећа факултета  и академија.

Члан 4.
 Одлука о организацији ванредног студија садржи:

- назив лиценцираног студијског програма из којег ће се изводити ванредни студиј,
- циклус студија (први, први и други, други) из којег се изводити ванредни студиј,
- планирани број студената за упис на ванредни студиј,
- облици извођења наставног процеса,
- начини извођења наставног процеса,
- кадровске могућности за извођење ванредног студија,
- обезбијеђеност простора и опреме,
- приједлог висине школарине.

Члан 5.
Број студената који се уписује на ванредни студиј и висину школарине утврђује

Влада Републике Српске, на основу приједлога Сената Универзитета.
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Члан 6.
(1) Право уписа на ванредни студиј имају она лица која испуњавају критеријуме за

упис утврђене Законом о високом образовању.
(2) Редовни студент се  може  преписати на ванредни студији када му у складу са

одредбама Закона о високом образовању престане статус редовног студента.
  (3) Редовни студент може се преписати на ванредни студиј када му, у складу са

одредбама Закона о високом образовању и Закона о унивезитету, престане статус редовног
студента.

(4) Ванредни студент може се преписати на редовни студиј.
Прелазак из статуса ванредног студента у статус редовног студента могућ је под
условом:

a) да је студент остварио све неопходне ECTS бодове предвиђене наставним
планом и програмом до краја текуће школске године,

б) да током студија није обновио ниједну школску годину и

в) да нису попуњена сва мјеста која су предвиђена квотом за упис редовних
студената на одговарајући студијски програм.

(5) Током студија студент има право да само једном промијени статус.

Члан 7.
(1) Упис кандидата на ванредни студиј врши се на основу јавног конкурса који

објављује Универзитет и након положеног квалификационог испита.
(2) Квалификациони испит се полаже према истим  критеријима  који важе и за

редовне студенте.

Члан 8.
Наставно-научни процес изводи се по семестрима и студијским годинама, а према

захтјевима из студијског програма.
Ванредни студент може на завршном испиту да интегрално стекне 0-100 бодова.

Члан 9.
Наставно-научно вијеће факултета/академије утврђује обим непосредног рада са

ванредним студентима који не може бити мањи од 30% утврђених часова по семестру за
све облике наставног рада (предавања, вјежбе, теренски рад, консултације и др).

Члан 10.
Настава за ванредне студенте, у правилу, се изводи  ван радог времена студента

(поподневним часовима, суботом, дани одмора и др.), а ближе критерији о начину
извођења и облицима наставе одређују организационе јединица својим статутима.
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Члан 11.
О присуству студената свим утврђеним облицима наставног рада води се

одговарајућа евиденција.

Члан 12.
Факултет/академија у оквиру академског Календара утврђује семестрални распоред

извођења свих облика наставног процеса о чему се студенти обавјештавају прије почетка
семестра.

Члан 13.
За ванредне студенте испити (завршне провјере) организују се у законом

утврђеним испитним роковима са распоредом који се објављују на почетку сваког
семестра.

Члан 14.
Одлуку о висини  школарине за ванредне студенте, сваке академске године доноси

Влада Републике Српске, на основу приједлога надлежних органа Универзитета.

Члан 15.
(1) За ванредне студенте факултети/академије воде прописану документацију (

матична књига, досије, индекс и др.) са назнаком о ванредном студију.
(2) Ближе одредбе о посебној евиденцији из става 1. овог члана као и начин вођења

евинденције прописује се статутима организационих јединица.

Члан 16.
 За сва питања која нису регулисана овим Правилником примјењују се одредбе

Правила студирања на првом и другом циклусу студија.

Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се на web страници

Универзитета у Источном Сарајеву.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
         Р Е К Т О Р

Број:  01-С-372-IV/11 Проф. др Митар Новаковић


