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На основу члана 127. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.
76/2005, у даљем тексту: Закон) Наставно веће Школе на седници одржаној дана
17.09.2007. године донело је Правилник о организацији и извођењу диференцијалног
програма струковних студија,, а на седници одржаној дана 23.05.2008.године донета је
одлука о промени назива тог општег акта тако да сада пречишћен текст гласи:

ПРАВИЛНИК
о
усклађивању стечених стручних назива
Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови под којима лица, која су до дана добијања
дозволе за рад у складу са Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон) завршила
двоипогодишњи програм студија, остварују право на усклађивање стечених стручних
назива, тј. на упис посебног диференцијалног програма основних струковних студија,
трајање и садржај тог програма и стицање одговарајућег стручног назива као и признавање
одговарајућег стручног назива у складу са Законом, лицима која су у овој Школи завршила
трогодишње основне студије.
Организација и начин извођења диференцијалног програма
Члан 2.
Школа организујe диференцијалне програме студија ради савладавања разлике
између наставних планова и програма двоипогодишњих и трогодишњих студија који су
остваривани од школске 1985/86 године до примене акредитованих студијских програма
основних струковних студија за које је Школа добила дозволу за рад у складу са Законом.
Посебни диференцијални програми студија из става 1. овог члана организују се за
све досадашње смерове, односно на свим акредитованим студијским програмима.
Трајање студија диференцијалног програма
Члан 3.
Диференцијални програм за савладавање разлике између наставних планова и
програма одсека, односно смерова који су били у примени до школске 2006/2007. године и
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основних струковних студија студијских програма акредитованих по Закону организује се и
изводи у трајању од 1 или 2 семестра.
Упис на посебне диференцијалне програме
Члан 4.
Упис на посебне диференцијалне програме савладавања разлике из чланa 2. овог
Правилника спроводи се на основу конкурса који објављује Школа у средствима јавног
информисања.
Број студената који се могу у конкретној школској години уписати на посебне
програме савладавања разлике доноси Наставно веће на предлог директора.
Ранг листа кандидата за упис сачињава се на основу вредновања успеха из
предходних студија.
Рангирање кандидата врши Комисија за упис. Комисија имају три члана од којих је
један председник. Комисију именује Наставно веће из редова наставника. Задатак комисије
за упис ближе је дефинисан Правилником о упису.
На студије из чланa 2. овог Правилника може се уписати сваки кандидат који на
ранг листи заузме место до броја одређеног за упис.
Упис кандидата се врши по одредбама Правилника о упису.
Трошкове студија за савладавање посебног диференцијалног програма сноси
студент. Висина школарине се утврђује према броју ЕСПБ бодова за предмете које студент
уписује.
Члан 5.
Струковне студије посебног диференцијалног програма из чланa 2. овог
Правилника може уписати лице које је завршило двоипогодишње, односно трогодишње
студије на Вишој техничкој текстилној школи у Београду или сличне студије на другој
сродној вишој школи или факултету.
Члан 6.
Кандидат за упис диференцијалног програма, уз пријаву на конкурс, истовремено
подноси захтев за признавање положених испита.
Поступак признавања испита положених на Вишој техничкој текстилној школи у
Београду, односно другој сродној вишој школи, односно другој високошколској установи,
спроводи се по Упутству за признавање испита УПК 03 015.
Кандидату се признају положени испити са бројем ЕСПБ бодова који носи сваки
предмет појединачно, утврђеним студијским програмом.
Садржај диференцијалних програма
Члан 7.
Наставне планове и програме студија из члана 3. овог Правилника са бројем ЕСПБ
бодова доноси Наставно веће на предлог посебне Комисије коју именује директор Школе.
Наставни планови и програми из ст. 1. овог члана су саставни део овог Правилника.
На основу признатих испита из члана 6. овог Правилника студентска служба, по
добијању одлуке Наставног већа о признавању испита, обавештава студента о садржају
диференцијалног програма, односно које наставне предмете кандидат мора да упише као
обавезне као и за које изборне предмете може да се определи.
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Студент је дужан да упише обавезне предмете које није положио на претходним
студијама као и додатне изборне предмете који заједно са бодовима за признате испите и
бодовима за уписане обавезне предмете дају најмање 180 бодова.
По поднетој пријави изборних предмета, у складу са Упутством за рад студентске
службе УПК 03 002, студентска служба у матичну књигу студената уноси предмете које је
студент уписао.
Члан 8.
Студент који по наставном плану и програму по којем је завршио претходне
студије није имао дипломски испит обавезан је да ради и брани завршни рад.
Члан 9.
Предмет стручна пракса се признаје студентима који су током двоипогодишњих,
односно трогодишњих студија по ранијим наставним плановима и програмима обавили
феријалну праксу.
Завршетак студија
Члан 10.
Струковне студије диференцијалног програма студент завршава полагањем испита
из свих уписаних предмета.
Завршетком студија диференцијалног програма студент стиче најмање 180 ЕСПБ
бодова и стручни назив утврђен студијским програмом.
По завршетку студија студенту се издаје диплома са додатком дипломе у складу са
Законом о високом образовању.
Завршне одредбе
Члан 11.
Лицу које је у овој Школи завршило трогодишње студије и стекло стручни назив
дизајнера, односно инжењера уз назнаку струке, а положеним испитима је остварило
најмање 180 ЕСПБ бодова по новим правилима студија, признаје се стручни назив
струковни инжењер, односно струковни дизајнер уз назнаку области, односно на енглеском
bachelor (appl.).
Ради признавања, односно усклађивања стеченог стручног назива са стручним
називом који се стиче завршетком основних струковних студија, лице из става 1. овог члана
подноси Школи захтев за признавање испита и стручног назива у писаној форми. Уз захтев
доставља уверење о положеним испитима, а ако је дипломирало на другој сродној вишој
школи или факултету, још и оверене фотокопије наставног плана и програма по којем је
полагало испите.
Поступак признавања испита по захтеву из става 2. овог члана спроводи се по
Упутству за полагање испита УПК 03 015.
Члан 12.
Лицу из члана 11. овог Правилника издаје се, на лични захтев, одлука којом се
утврђује да стручни назив стечен према ранијим прописима одговара називу који се стиче
према одредбама Закона о високом образовању, а потом и нова диплома у складу са
Законом о високом образовању.
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Услов за издавање нове дипломе је да се раније издата диплома огласи неважећом.
Члан 13.
На питања која нису ближе уређена овим Правилником примењују се Правила
студија.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе. Правилник је објављен на огласној табли Школе даном доношења.

Председавајући Наставног већа
Директор
Др Горан Савановић
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