УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936

На основу члана 104. став 5. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 76/05),
наставно-научно веће (у даљем тексту: Веће факултета) у Београду, на 90 седници одржаној
26. марта 2008. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА

Члан 1.
Признавање стране високошколске исправе је поступак којим се имаоцу те исправе
утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања.
Поступак признавања спроводи се у складу са одредбама Закона, уколико
међународним уговором није предвиђено другачије.
У поступку признавања ради наставка образовања у систему високог образовања,
имаоцу стране високошколске исправе утврђује се право на наставак започетог високог
образовања, односно право на укључивање у нивое високог образовања.
У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске исправе
утврђује се врста и ниво студија, као и стручни, академски, односно научни назив.
Члан 2.
Поступак признавања не спроводи се када је јавна исправа стечена на територији
СФРЈ до 27. априла 1992. године.
Јавна исправа из става 1. овог члана производи исто правно дејство као јавна
исправа издата на територији Републике Србије.
Члан 3.
Поступак за признавање покреће се по захтеву странке.
Уз захтев за признавање прилажу се:
•
•
•
•
•
•
•
•

оригинал исправе + 3 фотокопије;
оверени превод исправе (од судског тумача) оригинал + 3 фотокопије;
транскрипт о положеним испитима по семестрима и годинама или индекс,
оригинал + 3 фотокопије;
кратак резиме садржаја предмета и обим наставе, тј. наставни план и програм
објављен од стране високошколске установе - 3 примерка;
завршни рад (дипломски, магистарски или докторски), на српском или енглеском
језику;
доказ о држављанству;
лична карта, пасош - оригинал на увид а копија у документацији;
потврде о уплати накнаде за трошкове поступка (на рачун Универзитета и на
рачун Факултета).
Члан 4.

Одлуку о висини и начину расподеле накнаде за трошкове поступка признавања
страних високошколских исправа доноси Ректор на предлог Сената.
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Члан 5.
У поступку признавања стране високошколске исправе узима се у обзир:
•
систем образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа;
•
трајање студија;
•
наставни план и програм;
•
услови уписа на студијски програм;
•
реноме високошколске установе која је издала исправу;
•
права која даје та високошколска исправа у земљи у којој је стечена;
•
друге чињенице од значаја за признавање стране високошколске исправе.
Члан 6.
Једном извршено позитивно вредновање одређеног страног студијског програма
важи за све наредне случајеве када се ради о истом студијском програму.
Факултет прикупља податке о страној високошколској установи на којој се студијски
програм изводи, од ресорног Министарства, у складу са чланом 105. Закона о високом
образовању.
Члан 7.
Странка подноси Факултету два примерка захтева на одговарајућем обрасцу (Захтев
за признавање стране високошколске исправе - у прилогу), са документацијом из члана 3.
Правилника.
Један примерак захтева странке и уплатницу Факултет доставља Комисији
Универзитета за признавање страних високошколских исправа по службеној дужности.
Члан 8.
Административна служба Факултета целокупну документацију доставља Комисији
Факултета за признавање страних високошколских исправа (у даљем тексту "Комисија").
•
Комисију чине три члана из редова професора Факултета;
•
Комисија се бира на три године мандата.
Чланове Комисије из става 1. овог члана именује Декан, на предлог Већа Факултета.
Председник Комисије је продекан Факултета, кога Декан овласти.
Члан 9.
Поступак признавања страних високошколских исправа обавља се на Факултету,
полагањем испита из једног или више предмета писменим путем (тест).
Полагање испита из предмета "Законски прописи" је обавезно за све кандидате који
су поднели захтев за признавање дипломе ради запошљавања.
Избор других предмета за полагање врши Комисија на основу увида у план и програм
студија по коме је стечена страна високошколска исправа, а по прибављеном мишљењу
предметног наставника.
Број питања за поједине предмете садржаних у тесту одређује Комисија у зависности
од разлика програма студија.
Члан 10.
Поступак полагања испита ради признавања страних високошколских исправа (у
даљем тексту Испит) може се спровести највише три пута.
Први пут Испит се полаже најкасније 45 дана од тренутка подношења захтева
односно докумената за признавање страних високошколских исправа.
Ако кандидат није положио Испит ни други пут, може приступити поновном полагању
Испита не дужем од 180 дана од другог полагања.
Члан 11.
Испит је положен ако кандидат одговори тачно на најмање 60% понуђених питања
теста по предмету који му је одређен за полагање.
Страна 2 од 5

Ако у тесту који садржи питања из више предмета кандидат не задовољи све
предмете, него успешно реши један или више њих, приликом поновног Испита добија тест
који садржи само питања из предмета који претходним полагањем није положио.
Члан 12.
Списак питања са одговорима, Комисији достављају предметни наставници и њихов
број мора бити најмање три пута већи од укупног броја питања на тесту.
Комисија формира тест од достављених питања методом случајног избора.
По завршеном испиту Комисија констатује број одговора који је тачан и оцењени тест
потписује.
Члан 13.
По завршеном поступку, Комисија упућује извештај Већу факултета. Веће факултета
доноси предлог одлуке о признавању и упућује га Комисији Универзитета на одлучивање.
Уколико се Факултет огласи ненадлежним, доставља Комисији Универзитета стручно
мишљење и целокупну документацију за конкретан предмет.
Члан 14.
Факултет води евиденцију и трајно чува документацију о признавању страних
високошколских исправа.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Наставно-научног већа
Декан
Факултета ветеринарске медицине

У Београду, 26. 03. 2008. године

Проф. др Велибор Стојић
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ

Молим да ми се изда решење о признавању високошколске исправе стечене у иностранству
______________ године.

Подаци о имаоцу стране високошколске исправе

1. Презиме (очево име) и име _____________________________________________________
2. Датум и место рођења _________________________________________________________
3. Држављанство _______________________________________________________________
4. Адреса и број телефона _______________________________________________________

Подаци о високошколској исправи чије се признавање тражи

1. Назив високошколске установе која је издала исправу ______________________________
_____________________________________________________________________________
2. Место и држава ______________________________________________________________
3. Трајање студија (студијски програм) _____________________________________________
4. Број бодова ЕЦПБ (ECTS) - уколико постоји _______________________________________
5. Врста и ниво студија __________________________________________________________
6. Смер студија (програм, дисциплина) _____________________________________________
7. Стручни, академски, научни назив _______________________________________________
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Остали подаци

1. Назив и место установе где је завршен последњи степен образовања, пре уписа на
установу која је издала предметну исправу и година када је завршен (претходно
школовање)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Признавање тражим због (заокружити)
А) наставка школовања
Б) запошљавања.

Уз захтев прилажем следеће: (заокружити)
-

оригинал високошколске исправе + 3 фотокопије

-

оверени превод исправе (од судског тумача), оригинал + 3 фотокопије

-

транскрипт о положеним испитима по семестрима и годинама или препис индекса,
оригинал + 3 фотокопије

-

превод од судског тумача за транскрипт или препис индекса, оригинал + 3 фотокопије

-

кратак резиме садржаја предмета и обим наставе, тј. наставни план и програм – 3
примерка

-

завршни рад

-

доказ о држављанству

-

потврде о уплати накнаде за трошкове поступка.

У Београду, _____________ године

Подносилац захтева
______________________________
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