На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010) и члана
40. став 1. тачка 27. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број
5/10), Сенат Универзитета у Нишу, на седници одржаној 05.12.2011. године, донео је
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Члан 1.
У Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/07), члан 3. став 6. мења се и гласи:
„Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се
налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих
студената и ако освоји најмање 30 бодова, с тим што је дужан да полаже пријемни испит,
односно испит за проверу способности и склоности, осим у случајевима предвиђеним
чланом 5. став 3. и 5. овог Правилника.“
Члан 2.
У Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/07), члан 9. мења се и гласи:
„Услови за упис у прву годину мастер академских студија
Члан 9.
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је:
- завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило
најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају120 ЕСПБ бодова;
- завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило
најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова.
Студијским програмом мастер академских студија одређују се области претходно
завршених студија које се сматрају одговарајућим за упис на мастер академске студије.
Наставно-научно веће факултета може одредити стручну комисију која ће дати
мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати
студенти у случајевима када студијски програми претходно завршених студија нису
одговарајући.
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште
просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине студирања и на основу
других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску годину.“
Члан 3.
У Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/07), члан 10. мења се и гласи:
„Услови за упис на специјалистичке академске студије
Члан 10.
У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати:
- лице које је завршило мастер академске студије;
- лице које је завршило студије по правилима која су важила пре ступања на снагу
Закона о високом образовању.
Редослед кандидата за упис на специјалистичке академске студије утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине студирања
и на основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску
годину.“
Члан 4.
У Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/07), члан 11. мења се и гласи:
„Услови за упис на специјалистичке струковне студије
Члан 11.
У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које је
завршило основне струковне студије и остварило 180 ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата за упис на специјалистичке струковне студије утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине студирања
и на основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску
годину.“
Члан 5.
У Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу
(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/07), члан 12. мења се и гласи:
„Услови за упис на докторске студије
Члан 12.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
- завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом
просечном оценом од најмање 8 на мастер академским студијама;
- завршене мастер академске студије, ас најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне
радове, на начин уређен општим актом факултета;
- академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са
одредбом члана 128. Закона о високом образовању;
- завршене студије по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о
високом образовању.
Студијским програмом докторских студија одређују се претходно завршене студије,
односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра науке, које се
сматрају одговарајућим за упис на докторске студије.
Студијским програмом докторских студија може се предвидети да се део студијског
програма магистарских студија стечених по раније важећим законским прописима призна
за део студијског програма докторских студија.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу
опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине
студирања и остварених научних резултата и на основу других услова из конкурса за
упис на студије другог степена за ту школску годину.“
Члан 6.
Лица која су стекла диплому високог образовања по прописима који су важили пре
ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1 степен стручне спреме) имају
изједначен статус са лицима која стекну назив мастер по прописима после ступања на
снагу Закона о високом образовању (Аутентично тумачење одредаба члана 127. став 1. и
2. Закона о високом образовању „Службени гласник РС“ број 100/2001).
Лица из става 1. овог члана могу, уколико је то у складу са њиховим
професионалним опредељењем, уписати мастер академске студије по чијем завршетку
стичу одговарајућу диплому.
Члан 7.
Факултети у саставу Универзитета су дужни да у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог Правилника, усагласе своје опште акте којима се ближе уређује упис
студената на студијске програме тог факултета, са овим Правилником.
На општи акт факултета из става 1. овог члана сагласност даје Сенат Универзитета
у Нишу.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику
Универзитета у Нишу“.
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