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Број: 08/16-10-17
Датум: 16-10-2017
На основу члана 104 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС 88/2017) и чланова 95 и 96
Статута Високе струковне школе – Интернациоанлни центар за професионалне студије, Београд (у даљем тексту:
ИЦЕПС), Наставно-стручно веће и директор ИЦЕПС-а доносе

ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ НАСТАВНИХ ОБАВЕЗА
СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 1
Овим Правилником утврђује се поступак признавања, делимичног признавања или непризнавања положених
наставних обавеза студентима друге високошколске установе (у даљем тексту: Студент) који долазе са других
акредитованих високошколских установа из земље или иностранства приликом аплицирања за упис на Високу
струковну школу – Интернационални центар за професионалне студије, Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС).
У случају да студент пилаже документа са неакредитоване високошколске установе са или ван територије Србије,
односно установе чија се нострификација не може издати од стране надлежних органа Републике Србије, студенту
не може бити признат ниједан од положених испита, нити школска година у целини.
У случају да већ уписани студент ИЦЕПС-а накнадно односи захтев за признавањем неке наставне обавезе (испита,
вежби, стручне праксе...), спроводи се иста процедура прописана овим Правилником.
Члан 2
Наставно веће ИЦЕПС-а именује трочлану Комисију за израду Анализе признатих и диференцијаних наставних
обавеза (у даљем тексту: Комисија).
Комисију чине два наставника или сарадника ИЦЕПС-а који су у сталном радном односу на ИЦЕПС-у и директор
ИЦЕПС-а.
Члан 3
Молбу за израду Анализе признатих и диференцијалних наставних обавеза (у даљем тексту: Анализа), студент
подноси Студентској служби ИЦЕПС-а заједно са пратећом документацијом која за израду прелиминарне Анализе
не мора бити оригинална.
Студентска служба доставља Комисији захтев за Анализу и пратећу документацију у року од 24 сата од времена
достављања захтева.
Комисија је дужна извршити прелиминарну Анализу у најкраћем могућем року, а максимално у року од 7 радних
дана од дана пријема комплетне документације.
Комисија може од студента тражити допуну документације.
Урађена Анализа шаље се потенцијалном студенту електронски мејлом у форми прелиминарне Анализе са
напоменом да ИЦЕПС задржава право измене Анализе по достављању оригиналне документације.
Након доставе оригиналне документацје и уплате трошкова Анализе ИЦЕПС-у према важећем ценовнику (јавно
објављеном на сајту ИЦЕПС-а), ИЦЕПС:
a) у случају студената који долазе са високошколске установе са територије Републике Србије или Републике
Српске: издаје студенту Анализу у штампаној форми потписану од стране директора и печатом оверену од
стране ИЦЕПС-а; или
b) у случају студената који долазе са стране високошколске установе, а захтев је поднет у сврху наставка
школовања: издаје студенту Анализу у штампаној форми потписану од стране директора и печатом
оверену од стране ИЦЕПС-а.
c) у случају студената који долазе са стране високошколске установе, а захтев је поднет у сврху запослења у
Републици Србији, ИЦЕПС захтев не може прихватити на Анализу, већ студента упућује на надлежне
органе Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републкике Србије, у складу са Законом о
високом образовању Републике Србије.
Члан 4
Документацију коју студент прилаже ИЦЕПС-у ради израде Анализе чини:
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1.

2.
3.
4.
5.

Уверење матичне високошколске установе о положеним испитима (оригинал или оверена фотокопија); на
уверењу мора бити за сваки предмет исказан укупан фонд часова предмета са назнаком да ли је предмет
једносеместралан или двосеместралан;
План и програм студијског програма матичне високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија);
Копија индекса матичне високошколске установе (опционо, у случају захтева за признавањем вежби);
Писана молба за израду Анализе признатих и диференцијалних наставних обавеза (слободна форма);
Уверење о плаћеним трошковима израде Анализе (након издавања прелиминарне Анализе, а приликом
уписа на ИЦЕПС).

Члан 5
Након достављања потребне документације, Комсија разматра могућност признавања сваке појединачне наставне
обавезе (испита, вежби, стручне праксе...) које је студент положио/похађао на матичној високошколској установи.
У свом раду, Комисија може консултовати шефове Катедри ИЦЕПС-а, предметне наставнике и сараднике ИЦЕПСа.
Могући одговори Комисије приликом разматрања могућности признавања сваке појединачне наставне обавезе из
ставова 1 и 2 овог члана су:
a) предмет је признат у потпуности у случају да предмет положен на другој високошколској установи
обухвата минимално 80% наведеног плана и програма предмета студијског програма ИЦЕПС-а;
b) предмет је делимично признат у случају да предмет положен на другој високошколској установи обухвата
минимално 40-79% наведеног плана и програма предмета студијског програма ИЦЕПС-а;
c) предмет није признат у случају да предмет положен на другој високошколској установи обухвата мање од
40% наведеног плана и програма предмета студијског програма ИЦЕПС-а.
Приликом одређивања процената из претходног става овог члана, ИЦЕПС користи следеће параметре:
• учешће теоријске наставе на предмету носи 40% подударности предмета;
• учешће вежби на предмету носи 60% подударности предмета.
У случају да се теоријска настава или вежбе признају делимично, они носе половину од наведених процената, на
основу чега су могуће опције:
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Члан 6
Приликом израде Анализе, посматрани предмет не мора имати идентичан назив, идентичан број ЕСПБ, нити се
мора налазити на истој студијској години у студијском програму матичне високошколске установе и студијском
програму ИЦЕПС-а да би се студенту предмет признао у потпуности или делимично; приликом разматрања,
меродаван је план и програм предмета представљен у документацији достављеној са матичне високошколске
установе.
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Одређени предмет ИЦЕПС-а могуће је признати или делимично признати и као збир (суму) наставних јединица
више положених предмета на матичној високошколској установи.
Члан 7
У случају да се студенту предмет признаје, ИЦЕПС у индекс студента наводи предмет као ”признат”, а предмету се
додељује оцена коју је постигао за тај предмет у матичној високошколској установи.
У случају из претходног става, студент није у обавези присуствовања настави из тог предмета.
У случају да се студенту предмет делимично признаје, Комисија у договору са предметним професором и
сарадником одлучује о наставним јединицама које је студент у обавези да положи како би комплетирао предмет на
ИЦЕПС-у.
У случају из претходног става овог члана, када студент положи преостали део предмета који му је Комисија
одредила за надокнаду разлике, студенту се уписује оцена у индекс с тим што се крајња оцена предмета рачуна на
основу учешћа оцене матичне високошколске установе и оцене коју је студент добио на ИЦЕПС-у; студент је
дужан да похађа сегменте предмета у складу са добијеном разликом коју треба да надокнади.
У случају да се студенту предмет не признаје, студент је дужан да предмет похађа у потпуности.
Члан 8
ИЦЕПС може да призна као стручну праксу радни однос у акредитованој здравственој установи, медицинскобиохемијској лабораторији (за потребе наставног предмета Дијагностичко-терапеутски програм), зависно од
анализираног студијског програма, с тим што постоји квалитативна разлика у нивоу признавања стручне
(клиничке) праксе уколико је установа из домена примарне здравствене заштите (признаје се максимално 1/3 фонда
часова) или секундарне/терцијарне здравствене заштите (признаје се максимално 2/3 фонда часова).
У случају захтева за признавањем стручне праксе, студент доставља ИЦЕПС-у копију радне књижице.
У случају да у радној књижици није експлицитно наведено радно место значајно за признавање, студент је у
обавези достављања потврде послодавца о радном односу са описом предметног радног места (оригинал или
оверена фотокопија) и/или извод из Правилника о систематизацији радних места (оригинал или оверена
фотокопија).
У случају из ставова 1-3 овог члана, установа у којој је студент био или јесте запослен, мора бити званично
регистрована, поседовати релевантне дозволе за рад и поседовати потребан број стручног кадра (у складу са
законским захтевима) са најмање три године радног искуства у овом послу, све како је прописано силабусом
предмета Стручна пракса акредитованог студијског програма ИЦЕПС-а (и јавно објављеног на сајту ИЦЕПС-а);
ИЦЕПС задржава право да тражи од студента да из установе достави одговарајућу документацију.
Минимално време запослења студента у одређеној установи на основу чега би се признавала стручна пракса на
одређеном предмету јесте један месец радног стажа, што мотра бити документовано на потврди или радној
књижици студента.
Стручна пракса студенту може бити призната и на основу положеног стручног испита исте делатности, што студент
доказује релевантном документацијом и потврдом о положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија).
Стручна пракса студенту може бити призната и на основу волонтерског стажа у трајању минимално три месеца,
што студент доказује релевантном документацијом и потврдом о волонтерском стажу са описом предметног радног
места (оригинал или оверена фотокопија).
Пракса се не може признати на основу приправничког стажа.
Члан 9
Предмет Страни језик може бити признат на основу положеног међународног сертификата (FC, TOEFL, IALC;
оригинал или оверена фотокопија), на основу чина студирања у високошколској установи у иностранству на истом
страном језику, али не и на основу потврде о завршеном курсу страног језика школе страних језика; у наведеном
случају, ИЦЕПС задржава право да утврди потребу за делимичним признавањем испита у случају стручног
вокабулара.
За признавање вежби и/или стручне праксе из предмета Основе здравствене неге, Хигијена са основама
микробиологије и Основи информационо-комуникационих технологија потребно је и довољно да студент достави
потврду о радном односу и копију радне књижице (нпр. позиција медицинска сестра или здравствени техничар) из
здравствене установе било ког нивоа здравствене заштите.
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За сва признавања вежби и/или стручне праксе на другим клиничким предметима (осим два наведена у претходном
ставу), студент мора доставити осим документације из претходног става такође и потврду послодавца о радном
односу са описом предметног радног места (оригинал или оверена фотокопија) и/или извод из Правилника о
систематизацији радних места (оригинал или оверена фотокопија).
У изузетним случајевима, Комисија има право да донесе одлуку о признавању или делимичном признавању неког
предмета на основу релевантних доказа (оригинал или оверена фотокопија) о разлозима признавања (нпр.
међународно признати сертификати, специјализација, академска звања и сл.).
Члан 10
У случају да оцене на матичној високошколској установи нису идентичне са онима које користи ИЦЕПС (10, 9, 8, 7,
6, 5, при чему је оцена 10 највиша, а оцена 5 најнижа и подразумева да студент није положио дату наставну
обавезу), ИЦЕПС примењује за све студенте одређеним системом валоризације исти принцип, на основу одредби
овог Правилника:
a) у случају да студент има словне ознаке А, Б, Ц, Д, Е, Ф – оне се поистовећују по принципу 10=А, 9=Б, 8=Ц,
7=Д, 6=Е, 5=Ф
b) у случају да студент има словне ознаке А, Б, Ц, Д, Е – оне се поистовећују по принципу 10=А, Б=9, Ц=8,
Д=6, Е=5
c) у случају да студент за неки предмет има само описну ознаку “положио”, приликом валоризације се
замењује оценом која одговара просеку свих оцена које имају бројну валоризацију
Београд,

Висока струковна школа – Интернационални
центар за професионалне студије, Београд
директор

_______________________
проф. др Срђан Стојановић
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