
 
Број: 0601-640/3 
Датум: 07.10.2016. 
 
 
На основу члана 6 став 2  у вези са чланом 66. Став 1 тачка 27 Статута Универзитета у Новом 
Саду, Природно-математичког факултета, Наставно научно веће Факултета, на 20. седници 
одржаној 6. окотобра 2016. године усвојило је 

 
ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником уређује се организација програма образовања током читавог живота за 
сва лица. 

 
Члан 2. 

 
Евиденцију о оствареном образовању у складу са овим Правилником, води Студентска 
служба 

 
Члан 3. 

 
Заинтересована лица  могу стећи образовање из свих предмета који се изводе у оквиру 
акредитованих студијских програма на Природно-математичком факултету. 
Лице из става 1. овог члана нема статус студента. 
 

Члан 4. 
 
Право пријављивања за стицање образовања из предмета који су предвиђени основним 
академским студијама, имају сва лица која су завршила најмање средњу школу у 
четворогодишњем трајању. 
Право пријављивања за стицање образовања из предмета који су предвиђени мастер 
академским студијама, имају сва лица која су завршила најмање основне академске студије (у 
трајању од 3 или 4 године), или студије према претходним наставним плановима и 
програмима (у трајању од 4 или 5 година). 
Право пријављивања за стицање образовања из предмета који су предвиђени докторским 
академским студијама, имају сва лица која су завршила најмање мастер  академске студије (у 
трајању од 3 или 4 године), или студије према претходним наставним плановима и 
програмима (у трајању од 4 или 5 година). 
Лице из ставова 1,2 и 3 овог члана подноси захтев Факултету односно одговарајућем 
Департману, а одлуку о захтеву доноси Веће одговарајућег Департмана.  
 
 
 



Члан 5. 
 
Приликом организовања овог начина образовања, примењују се иста правила која важе за 
студенте који студирају на Факултету. При томе се има у виду следеће:  
- прописани број часова предавања, вежби, лабораторијских вежби и других облика наставе; 
- предвиђена литература за савладавање сваког предмета појединачно; 
- начин и критеријум оцењивања показаног знања лица на предиспитним обавезама  и  

испиту. 
Члан 6. 

 
Факултет може скратити време трајања образовања, тако да образовање траје најмање 5 
недеља. У том случају се настава изводи са пропорционално увећаним недељним фондом 
часова. 

 
Члан 7. 

 
По успешно окончаном образовању, лице добија уверење о стеченом образовању.  
Уверење садржи: 
-- Кратки опис одслушаног курса - предмета, у складу са важећим описом у документима за 
акредитацију Факултета; 
-- Укупан број предвиђених часова свих облика наставе; 
-- Оцену постигнуту на испиту, као и број ЕСПБ бодова који носи одређени предмет; 
-- Друге информације о курсу-предмету, уколико постоје. 
 

Члан 8. 
 
По правилу, заинтересована лица слушају наставу заједно и у истим терминима када и 
студенти Факултета.  
У овом случају лица плаћају накнаду за сваки предмет у износу предвиђеним одговарајућим 
ценовником по сваком ЕСПБ боду. 

 
Члан 9. 

 
Уколико се за образовање из једног предмета пријави најмање 5 кандидата са жељом да у 
краћем временском року стекну образовање из поменутог предмета  
(према Члану 6. Овог Правилника), онда Факултет може да обезбеди накнадне термине за 
реализацију овог предмета.  
У овом случају заинтересована лица плаћају накнаду за предмет двоструко већу од износа 
предвиђеног одговарајућим ценовником по сваком ЕСПБ боду. 
 

Члан 10. 
 
Факултет може признати остварену школску праксу, или стручну праксу, и то остварених 6 
ЕСПБ, уколико лице проведе најмање 60 радних дана у одговарајућој установи (на пример, у 
школи) и на одговарајућем радном месту (професор у школи из одговарајућег предмета). 
Заинтересовано лице доказује чињенице из става 1 овог члана овереном копијом радне 
књижице, или  потврдом институције у којој је ово лице провело одређено радно време. 
Факултет признаје потврду институције и у случају да заинтересовано лице није остварило 
радни однос, већ је радило одговарајуће послове без накнаде. 
 

 
 



Члан 11. 
 
Уколико постоји интересовање, Факултет може организовати специјалистичке курсеве у 
разним областима. У овом случају Наставно-научно веће одређује план и програм 
специјалистичког курса, као и наставнике, сараднике и стручно особље које ће реализовати 
овај курс. 
У овом случају декан Факултета прописује цену коју заинтересована лица морају платити.  
По успешно окончаном курсу, Факултет издаје уверење које садржи; 
-- Уверење да је одређено лице успешно савладало одговарајући курс; 
-- Кратке информације о курсу и стеченом образовању; 
-- Број часова одржане наставе; 
-- Друге информације о курсу, уколико постоје. 
 

Члан 12. 
 
Правилник ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета. 
 
        ПРЕДСЕДНИК 
               Наставно-научног већа Факултета 
 
              Др Милица Павков Хрвојевић, редовни професор 


