На основу члана 53. Закона о високом образовању („Служени гласник Републике
Србије“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012) и
члана 16. став 1. тачка 1. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“
број 5/10, 4/11, 5/11 и 6/12), Савет Универзитета у Нишу на седници одржаној
18.12.2012. године донео је следећу

ОДЛУКУ
о измени и допуни Статута Универзитета у Нишу
Члан 1.
Члан 86. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 5/10,
4/11 и 5/11) под насловом „Језик студија“ мења се и допуњује тако да гласи:
„Студије на Универзитету и високошколским организационим јединицама у његовом
саставу организују се на српском језику.
Високошколска установа ће остваривати студијски програм на страном језику
уколико је такав програм одобрен односно акредитован.
Високошколска установа може организовати и изводити поједине делове студијског
програма, као и организовати полагање испита, израду и одбрану завршног, магистарског
и специјалистичког рада и докторске дисертације на страном језику.
Ако студијски програм није акредитован за извођење на страном језику,
високошколска установа може изводити део студијског програма на страном језику и то не
више од 20% од укупног обима студијског програма и организовати полагање испита на
страном језику не више од 20 % од укупног броја испита.
Одлуку о извођењу дела студијског програма на страном језику и полагање испита
из претходног става доноси декан факултета, односно ректор Универзитета за студијске
програме који се реализују на Универзитету.
Израда и одбрана завршног, магистарског и специјалистичког рада и докторске
дисертације може се написати и бранити на страном језику иако се студијски програм не
реализује на том језику, под условом да чланови Комисије пред којом се врши одбрана
завршног, магистарског, специјалистичког рада или докторске дисертације владају тим
језиком.
Кандидат се може уписати на студијски програм ако познаје језик на којем се
изводи настава.
Студент, уписан на студије из става 2. овог члана, може прелазити у току студија
на студијски програм који се изводи на српском језику, након провере знања српског
језика.
Провера знања језика из става 7. и 8. овог члана врши се на начин који пропише
ректор, односно декан.
Универзитет, односно високошколска организациона јединица у његовом саставу
може за студенте са посебним потребама организовати и изводити студије, односно
поједине делове студија, на гестовном језику“.
Члан 2.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана потписивања.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у Гласнику Универзитета и доставити архиви Универзитета у
Нишу.

СУ број 1/00-02-006/12-005
У Нишу, 18.12.2012. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Саша Кнежевић, с.р.

