Информације о мобилности студената
Природно-математички факултет дозвољава и подржава двосмерну мобилност
студената између сродних студијских програма, у складу са прописима и прихваћеним
европским стандардима. Ова мобилност подразумева да студенти, који студирају на неком
другом факултету, могу прећи на студијски програм који реализује Природно-математички
факултет, као и да студенти, који су уписали неки студијски програм који се изводи на
Природно-математичком факултету, могу остварити део студијског програма на некој
другој акредитованој високошколској установи у земљи или иностранству.
Студенти могу остварити претходне могућности под одређеним условима:
• Све институције и одговарајући студијски програми, у којима су студенти стекли или
желе да стекну образовање, морају бити акредитоване код надлежних органа државе у
којој се те институције налазе. Подсећамo да Природно-математички факултет поседује
дозволу за рад, акредитован је као установа у наставном и научном погледу, и
акредитовани су сви студијски програми које Факултет реализује. Примера ради, сви
државни факултети и универзитети у Србији јесу акредитовани. За остале институције
неопходно је утврдити валидност акредитације.
• Правила преласка на сродне студијске програме, као и остваривања дела студијског
програма на другој високошколској установи, подлежу правилницима о реализацији
основних, мастер и докторских академских студија.
• О правима и обавезама студената заинтересованих за мобилност и о томе да ли су
испуњени услови за прелаз са једног на други сродан студијски програм одлучују
комисије које је формирао Декан Природно-математичког факултета.
• Везано питања мобилности, студенти обављају комуникацију са Службом за наставу и
студентска питања.
Комисије за решавање питања преласка на сродне студијске програме, као и за
остваривање дела студијског програма на другим високошколским установама Декан
Природно-математичког факултета је именовао по департманима:
Департман за математику:
-

проф. др Драган Ђорђевић – председник,
проф. др Јелена Игњатовић – члан,
проф. др Владимир Ранђеловић – члан,
проф. др Мића Станковић – члан,
проф. др Снежана Илић – члан.
Департман за рачунарске науке:

-

проф. др Драган Ђорђевић – председник,
проф. др Јелена Игњатовић – члан,
проф. др Владимир Ранђеловић – члан,
проф. др Мирослав Ћирић – члан,
проф. др Предраг Кртолица – члан.

Департман за физику:
-

проф. др Драган Ђорђевић – председник,
проф. др Јелена Игњатовић – члан,
проф. др Владимир Ранђеловић – члан,
проф. др Горан Ђорђевић – члан,
проф. др Сузана Стаменковић – члан.
Департман за биологију и екологију:

-

проф. др Драган Ђорђевић – председник,
проф. др Јелена Игњатовић – члан,
проф. др Владимир Ранђеловић – члан,
проф. др Перица Васиљевић – члан,
проф. др Марина Јушковић – члан.
Департман за географију:

-

проф. др Драган Ђорђевић – председник,
проф. др Јелена Игњатовић – члан,
проф. др Владимир Ранђеловић – члан,
проф. др Александар Радивојевић – члан,
проф. др Наташа Мартић Бурсаћ – члан.
Департман за хемију:

-

проф. др Драган Ђорђевић – председник,
проф. др Јелена Игњатовић – члан,
проф. др Владимир Ранђеловић – члан,
проф. др Весна Станков Јовановић – члан,
проф. др Горан Петровић – члан.
Студенти су у обавези да поступају по наведеним правилима.
1) Прелазак са сродних студијских програма у земљи или иностранству

Студент може прећи на основне, мастер или докторске академске студије студијског
програма који се реализује на Природно-математичком факултету, ако је претходно био
студент другог сродног и акредитованог студијског програма истог нивоа, и уколико на
новом студијском програму има упражњених места у оквиру броја одобреног за упис.
Захтев за прелаз на нови студијски програм студент подноси студентској служби до
30. септембра текуће године.

Уз захтев за прелаз на нови студијски програм, студент је у обавези да поднесе:
1. план и програм претходног студијског програма (само ако претходни студијски
програм није реализован на Природно-математичком факултету);
2. уверење о положеним испитима са назначеним бројем ЕСПБ које положени испити
носе (уколико постоје ЕСПБ бодови);
3. индекс.
Комисија има права да затражи додатне информације о претходном студијском
програму.
По добијању свих тражених информација, Комисија доноси одлуку о прелазу студента
на нови студијски програм у року 10 дана.
Комисија може донети одлуку да је претходни студијски програм сродан новом
студијском програму и извршити упис кандидата. Уколико комисија констатује да студијски
програми нису сродни, не може се извршити упис кандидата.
Уколико комисија констатује да кандидат може прећи на нови студијски програм,
она је у обавези да састави извештај који садржи следеће податке:
А) Признају се сви положени испити на претходном студијском програму, укључујући
остварене оцене и број ЕСПБ бодова на том студијском програму. Ове оцене и ЕСПБ бодови
се укључују у додатак дипломе као ПРИЗНАТИ испити. Уколико не постоје ЕСПБ бодови за
испите, онда комисија одређује бодовање у складу са фондом часова и програмом сваког
предмета, имајући у виду важеће бодовање за исте или сличне предмете на Факултету.
Б) Формира се листа предмета које студент нема права да полаже на новом
студијском програму, јер је већ положио исте или сличне предмете на претходном
студијском програму.
В) Формира се листа обавезних предмета које студент мора да положи на новом
студијском програму. При томе, комисија води рачуна да сви обавезни предмети морају
бити положени (осим обавезних предмета који се налазе на листи Б)).
Г) Формира се листа изборних предмета које студент може полагати у складу са
правилима студирања.
Збир ЕСПБ бодова остварен у листама А), В) и Г) мора бити најмање:
-- 180, уколико се ради о прелазу на основне академске студије;
-- 120, уколико се ради о прелазу на мастер академске студије;
-- 300, уколико студент прелази са студијског програма по правилима која су важила
до 2006. године;
-- 180, уколико студент прелази на докторске академске студије
Извештај комисије може да садржи и друге релевантне податке.
Уколико се студенту одобри прелаз на нови студијски програм, студент има буџетски
статус уколико је у претходној школској години остварио најмање 48 ЕСПБ бодова.
2) Реализација дела студијског програма на другој високошколској установи у земљи
или иностранству
Студент може у току студирања захтевати да део студијског програма реализује на
другој акредитованој високошколској установи у земљи или иностранству. Студeнт има
право да конкурише за исти или виши ниво студија на сродном студијском програму у
другој високошколској установи од нивоа студија који је уписао на Факултету.

Студент је у обавези да поднесе образложени захтев из става 1. овог члана
благовремено
Пре него што конкурише на жељену високошколску установу студент је дужан да
комисији поднесе захтев који садржи: назив и интернет сајт институције и жељеног
студијског програма, период боравка на тој институцији, као и листу предмета које би на
сродном студијском програму слушао и полагао. Ако се ради о високошколској установи у
иностранству студент треба да приложи попуњен Уговор о учењу (Learning ageement).
Комисија може захтевати од студента додатне информације о другом студијском
програму или о другој високошколској установи.
По прибављању свих тражених података, комисија у року од 10 дана подноси
извештај у коме констатује да ли се одобрава, или не одобрава захтев студента.
Уколико се захтев студента прихвати, комисија доноси одлуку да наведене предмете
студент може полагати на другој високошколској установи, на основу садржаја наведених
предмета, фонда часова и броја ЕСПБ бодова. Листа предмета је пропорционална
траженом времену студирања на другој високошколској установи. Одлука комисије може
садржати и друге релевантне податке.
По завршетку студирања на другој високошколској установи, студент доноси уверење
о положеним испитима, које укључује оцене и ЕСПБ бодове, фонд часова и програме
положених предмета.
Студенту се признају назив, ЕСПБ бодови и фонд часова које предмет носи у установи
у којој је испит положен.
Могућност „замене“ предмета матичне установе односи се и на обавезне и на
изборне предмете. У Додатку дипломи ће се у рубрици 6.1 (Додатне информације о
студенту) назначити чињеница да је одређен предмет положен на размени у релевантној
високошколској установи у иностранству и навешће се тачан назив предмета (на изворном
језику), изворна оцена, ЕСПБ бодови и систем оцењивања установе-примаоца, тачно онако
како су ови подаци наведени у Препису оцена.
Уколико садржај неких одслушаних и положених предмета на размени у погледу
исхода процеса учења битно одступа од предмета у матичној установи, уколико неки
предмети који је студент положио на размени уопште не постоје у матичној установи, или
уколико је студент положио више предмета од оних који су од њега првобитно захтевани,
тада Комисија има право да процени важност оваквих предмета за студијски програм на
Факултету. Подаци о положеним предметима и оствареним резултатима у установипримаоцу, се тада уписују у Додатак дипломи, на изворном језику и у изворном облику (у
рубрици: „Положени следећи предмети/активности који нису предвиђени студијским
програмом за стицање дипломе“). Ако студент није на размени положио обавезне
предмете, са одговарајућег нивоа студија, који је уписао на матичном Факултету, дужан је
да их накнадно полаже, по повратку (Уз пристанак професора студент може бити
ослобођен предиспитних обавеза).
Уколико систем оцењивања или бодовања није еквивалентан систему оцењивања и
бодовања у Србији, Комисија врши усклађивање оцењивања и бодовања у складу са ЕСПБ
водичем који је издат од стране Европске комисије.
Извештај Комисије садржи:
А) Листу свих положених испита на другој високошколској установи, укључујући
остварене оцене и број ЕСПБ бодова на том студијском програму. Ове оцене и ЕСПБ бодови

се укључују у додатак дипломе као ПРИЗНАТИ испити. Предмети са ове листе не могу по
садржају бити слични предметима које је студент раније већ положио на Факултету.
Б) Формира се листа премета које студент надаље не може полагати на текућем
студијском програму Факултета, јер је већ положио исте или сличне предмете на другој
високошколској установи.
Извештај комисије може садржати и друге релевантне податке.
По добијању претходног извештаја, студент наставља започете студије на Факултету,
у складу са студијским програмом и поменутим извештајем.
Студент може добити Диплому о завршеном студијском програму на Природноматематичком факултету, само када је на Факултету остварио најмање 60 ЕСПБ бодова
ако студира на оснивним или докторским академским студијама, односно најмање 30
ЕСПБ бодова ако студира на мастер академским студијама.

