– увид у наставне програме других високообразовних установа;
– добијање информација о студијском програму који је студент похађао и успешно
савладао у циљу бржег и адекватнијег запослења.
2. НАЧИН УТВРЂИВАЊА ЕСПБ БОДОВА
Члан 5.
Студент свих врста и нивоа студија (основне, мастер академске и докторске студије) стиче
ЕСПБ бодове кроз укупно ангажовање које се састоји од активне наставе (предавања, вежбе,
семинари и други облици активне наставе који се приказују и описују у књизи предмета), затим
самосталног рада, обављања стручне праксе, колоквијума, испита, израде завршног рада, израде
дипломског рада, мастер рада, израде докторске дисертације, добровољног рада у локалној
заједници и другим видовима ангажовања.
Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује Факултет на пројектима од
значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања.
Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује Факултет својим актом.
Члан 6.
У току једне школске године студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова, што одговара
просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље (студент је ангажован у
наставном процесу, као и сваки запослени радник, тј. 8 часова дневно, 5 дана недељно, што укупно
износи 40 часова).
Остварених 60 ЕСПБ бодова подразумева да студент у току године утроши између 1500 и
1800 сати рада у свим облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да би савладао
градиво.
Члан 7.
Укупан број часова активне наставе на свим студијским програмима и свим нивоима студија
не може бити мањи од 600 часова у току школске године. Број часова активне наставе који се
односи на минимални број часова од 600 часова годишње не обухвата завршне радове и стручну
праксу.
Настава се одвија у току 30 радних недеља, из чега следи да у једној недељи студент мора
да има најмање 20 часова активне наставе.
Члан 8.
Део активне наставе на мастер академским студијама и докторским студијама може чинити и
студијски истраживачки рад. Ови часови активне наставе оспособљавају студента да приступи
изради мастер рада или докторске дисертације. Студијски истраживачки рад се прецизира у књизи
предмета и изражава ЕСПБ бодовима.
Члан 9.
Укупно ангажовање студента током године распоређује се у два семестра, тако да збир
ЕСПБ бодова у сваком семестру буде минимално 25 а максимално 35 ЕСПБ бодова. Укупни збир
ЕСПБ бодова на нивоу године мора да износи 60 ЕСПБ.

Члан 10.
Један ЕСПБ бод одговора 25-30 сати рада. Број ЕСПБ бодова на појединачном предмету
одређује се на основу укупног ангажовања студената (укупног броја часова активне наставе и
укупног броја сати активног индивидуалног рада студента).
Пример: Предмет који има 6 ЕСПБ бодова обухвата укупно 180 сати рада и може
представљати 6 часова активне наставе (3+3 на недељном нивоу) и 90 сати које студент утроши у
самосталном раду, испиту и др. Предмет може такође имати 6 ЕСПБ бодова ако је организован да
има 4 часа активне наставе (2+2 или 4+0) и 120 сати рада које студент утроши у свим другим
облицима рада. Дакле, укупан број ЕСПБ бодова приписан предмету се не поклапа са часовима
наставе.
Члан 11.
Обавезни и изборни предмети се сврставају у различите групе предмета на основним и
мастер академским студијама, и то: академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, научностручни и стручно-апликативни.
У структури студијског програма потребно је остварити одређени проценат ЕСПБ бодова за
сваку групу предмета у складу са стандардима за акредитацију.
У структури студијског програма изборни предмети су заступљени са најмање 20% у односу
на укупни број ЕСПБ бодова на основним студијама и са најмање 30% у односу на укупан број ЕСПБ
бодова на интегрисаним и мастер академским студијама.
Члан 12.
Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању
одређеног предмета и примене јединствене методологије Факултета за све студијске програме.
Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током
наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету
је 100. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза
током наставе је 30, а максимално 70 поена.
Сваки предмет из студијског програма мора имати јасан и објављен начин стицања поена.
Укупан успех на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан), а на
основу остварених бодова.
Члан 13.
Број ЕСПБ бодова којима се исказује завршни, дипломски и мастер рад као завршни део
студијског програма, улазе у укупан број ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија.
Члан 14.
Студијски програм основних aкaдемских студија по препоруци, разликује се од других
студијских програма за најмање 35% од укупног броја ЕСПБ бодова, при чему тих 35% чине
предмети из групе стручно-апликативних и научно-стручних предмета. У овај проценат се могу
рачунати и изборни предмети на студијском програму.
Студијски програм мастер академских студија, по препоруци, разликује се од других
студијских програма за најмање 40% од укупног броја ЕСПБ бодова, укључујући и мастер рад.
Студијски програм докторских студија има најмање 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију
докторске дисертације. Овај број бодова по правилу одговара изборним предметима, везаним за
тему дисертације, и изради докторске дисертације.

