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На основу члана 127. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
76/2005) и Препоруке Конференције Универзитета Србије а на основу члана 89.
Статута Машинског факултета Краљево Наставно научно веће на седници одржаној 16.
10. 2008. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА
У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређује поступак и услови за остваривање права на
завршетак студија и усаглашавање стручних, академских односно научних назива за
лица која су их стекла по прпописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању са стручним, академским односно научним називима који се стичу
у складу са ччаном 95. Закона о високом образовању на Машинском факултету
Краљево ( у даљем тексту Факултет).
Члан 2.
Право из претходног члана овог Правилника лица остварују се на лични захтев.
Право на подношење захтева имају: лица која су један од стручних, академских или
научних назива стекли на Факултету, студенти завршних година основних студија,
апсолвенти, лица која су студије започела по прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању али студије нису завршила, лица којима је
апсолвентски стаж истекао и лица за чије је усклађивање стручног назива одлуком
Министарства надлежан Факултет.
Члан 3.
Лице из става 2. члана 2. овог Правилника мора поднети захтев најкасније 15 дана пре
уписа у семестар односно годину студија и доставити следећу документацију:
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уверење о положеним испитима;
оверену копију дипломе и додатка дипломи или уверење о дипломирању;
лица која су стручни односно академски назив стекла на другој високошколској
установи достављају наставни план и програм.
Члан 4.

Наставна комисија, коју именује декан за сваки ниво студија, по достављању захтева
спроводи процедуру и сачињава предлог одлуке који садржи све релевантне чињенице
за одлучивање и предлог доставља декану Факултета.
Члан 5.
По захтеву заинтересованих лица а на предлог Комисије декан доноси одлуку у форми
решења којим се утврђује година односно семестар за који, у складу са студијским
програмом и правилима студија, кандидат испуњава услове и са којим бројем бодова.
Након доношења решења из претходног става кандидат који је поднео захтев сноси
трошкове који произиђу из постављеног захтева.
Члан 6.
Лицу које је стекло један од стручних, академских односно научних назива по
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које у
поступку остваривања права из члана 1. овог Правилника буде стекло један од
стручних или академских назива у складу са чланом 95. Закона о високом образовању
Факултет ће изадати нову диплому.
Нова диплома из става 1. овог члана може бити издата само ако ранију диплому
Факултет буде огласио неважећом.
Нова диплома има снагу оригиналне јавне исправе.
Члан 7.
Вредновање наставног плана и програма по коме је студент студирао врши се у целини
или тако да свака школска година вреди најмање 60 ЕСПБ односно сваки семестар
вреди најмање 30 ЕСПБ бодова.
Обављена стручна пракса вреднује се са 2 ЕСПБ бода.
Члан 8.
Завршни рад (bachelor), дипломски рад (мастер) и докторска дисертације вреднују се
укупним бројем бодова који су предвиђени студијским програмом од којих се један део
додељује за израду и одбрану самог рада а други за теоријске припреме из
одговарајућих научних области.
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Број бодова који се стичу израдом и одбраном завршног, дипломског односно
докторског рада улази у укупан број бодова за завршетак одговарајућег нивоа студија.

II СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА
Члан 9.
Студенту основних студија или са стеченом дипломом првог степена високог
образовања може бити признато право на стицање стручног назива са назнаком првог
степена основних академских студија из одговарајуће области уколико му буде
признато 180 ЕСПБ одговарајућих бодова.
Завршни рад (bachelor) вреднује се са 6 ЕСПБ и подлеже правилима дефинисаним
Статутом Факултета и Правилником о правилима студирања на студијама првог
степена студија на Машинском факултету Краљево.
Члан 10.
Лицу са завршеним вишим образовањем односно лицу које је стекло диплому првог
степена високог образовања може бити признато најмање 120 ЕСПБ бодова у
зависности од броја бодова које је стекао у поступку вредновања.
Лицу из става 1. овог члана биће након подношења захтева а пре уписа у одговарајући
семестар студија одређене додатне обавезе које мора положити да би испунио услов за
стицање стручног назива са назнаком првог степена академских студија из одговарајуће
области.

III СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
Члан 15.
Лице које је завршило основне студије по прписима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању а које у поступку вредновања стекне 300 ЕСПБ бодова
стиче академски назив дипломирани инжењер машинства-мастер.
Члан 16.
Лицу коме је истекао апсолвентски стаж и студенту пете године студија или у статусу
апсолвента биће омогућено да стекне академски назив дипломирани са назнаком другог
степена дипломских академских студија из одговарајуће области -мастер сходно
одредбама овог Правилника.
Лицу из става 1. овог члана биће омогућен упис у одговарајући семестар у зависности
од броја бодова који је стекло.
Члан 17.
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Током десетог семестра студија студент приступа изради дипломског рада (мастер).
Дипломски рад (мастер) поделже правилима која су дефинисана студијским програмом,
Статутом Факултета и Правилником о правилима студирања на студијама другог
степена студија на Машинском факултету Краљево.
Раније урађен и одбрањен дипломски рад вреднује се са 30 ЕСПБ.

IV СТУДИЈЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА
Члан 18.
Докторске академске студије вреднују се са 180 ЕСПБ.
Члан 19.
На докторске студије може се уписати лице које има:




завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме, са просечном оценом
најмање 8,00,
завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, општу
просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским
академским студијама -master,
лица која су стекла назива магистра наука из одговарајућих области по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,

Лица уписана на магистарске студије по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању.
Члан 20.
Лицима која су стекла назив магистра наука по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању биће извршено у целини признавање и
вредновање положених испита и осталих активности у којима је лице током студија
узимало учешће.
Одбрањена магистарска теза носи 30 бодова.
Члан 21.
Докторска дисертација вреднује се са 60 ЕСПБ .
Члан 22.
Израда докторске дисертације је обавезна.
Циљ израде докторске дисертације је да покаже да је студент потпуно овладао до сада
познатим теоријским и практичним знањима из обласи докторске дисертацијеи оствари
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одговарајући научни допринос у тој области кроз истраживања која су самостална,
оригинална одговарајућег обима и значаја за развој научне мисли.
Докторска дисертација подлеже правилима која су утврђена општим актима
Универзитета у Крагујевцу и општим актима Факултета.
Члан 23.
Лицима која су уписала магистарске студије по прописима који су важили до ступања
на снагу Закона о високом образовању али их нису завршила у поступку признавања
испита и уписа на докторске академске студије примењиваће се опште одредбе овог
Правилника.
Члан 24.
Лица која су израду докторске дисертације започела по прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању сматраће се студентима докторских
академских студија након што Наставно научно веће Факултета усвоји позитиван
извештај Комисије за оцену теме докторске дисертације.
На лица из става 1. овог члана примењиваће се одредбе Закона о високом образовању
која се односе на студенте докторских студија.
Члан 26.
Лица која су по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању стекла академско звање магистра техничких наука могу стећи академски
назив доктора техничких наука одбраном докторске дисертације према прописима који
су важили до ступања на снагу овог закона, најкасније у року од седам година од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 27.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Декан
др Новак Недић, ред. проф.
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