
На  основу  члана  127.  Закона  о  високом  образовању  ("Сл.  Гласник  РС"  бр. 
76/2005) и чл. 154. и 187. Статута Универзитета у Београду - Шумарског Факултета, 
Наставно-научно  веће  Шумарског  факултета,  на  седници  одржаној  17.01.2008. 
усвојило је

П Р А В И Л Н И К  О ПРЕЛАЗНОМ РЕЖИМУ ДРУГОГ СТЕПЕНА
СТУДИЈА

Опште одредбе

Члан 1.

Овим  Правилником  се  регулишу  правила  уписа  на  дипломске  академске 
студије  –  мастер на  Шумарском  факултету  Универзитета  у  Београду  (у  даљем 
тексту:  Факултет), као и услови замене стечене дипломе новом дипломом, за оне 
кандидате који су Факултет завршили по режиму студија, одн. по прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.

Члан 2.

Уколико лице које је стекло одговарајући назив према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (у даљем тексту: Закон), 
жели да, у смислу члана 127. ст. 3. и 4. Закона, замени стечену диплому новом 
дипломом,  може  тражити  од  Факултета  да  му, под  условима прописаним  овим 
Правилником,  утврди да раније стечени назив одговара неком од назива из члана 
95. Закона.

Захтев  се  подноси  Наставно-научном  већу  Факултета,  преко  Службе  за 
наставу и студентска питања.

Члан 3.

У поступку  усклађивања  назива  Факултет се  придржава  Критеријума  за 
усклађивање  стечених  назива које  је  прописала  Скупштина  Конференције 
универзитета Србије (у даљем тексту: КОНУС), бр: К-93/1 од 20.11.2006.године. 

Члан 4.

За  лице  које  је  завршило основне  студије  у  трајању од четири године  и 
стекло VII-1 степен стручне спреме, Факултет ће утврдити да ли он одговара звању 
другог степена дипломских академских студија – мастер из одговарајуће области, 
применом допунских критеријума (а) – (г):
             а) Усклађеност садржаја и циљева претходног и нових студијских 
програма, у смислу члана 28. Закона – минимално 80%; 
             б) Упоређивање вредности и обима завршног рада. Основни критеријум 
је еквиваленција укупног рада лица на изради завршног рада, обим завршног рада, 
број библиографских референци у раду и други показатељи релевантни за оцену 
вредности завршног рада; 
              в)  Упоређивање укупног оптерећења лица током савладавања 
завршених основних студија са оптерећењем од 300 ЕСПБ бодова из члана 29. 
став  11.  Закона.  Основни  критеријум  је  еквиваленција  укупног  рада  лица  у 
претходном наставном плану и програму и новом студијском програму, при чему 



се узима у обзир оптерећење лица, изражено бројем недељних часова предавања и 
вежби, као и других активности за које је била предвиђена завршна верификација 
(обављена теренска настава, обављена пракса верификована од стране наставника, 
одбрањени семинарски радови и др.);
                г) Вредновање резултата  које је лице остварило у периоду после 
завршетка основних студија (пројекти, научни радови, студије и сл.).

Члан 5.

               Уколико, применом критеријума (а) – (г), Наставно-научно веће Факултета 
не  донесе  позитивну одлуку о  захтеву  лица које  тражи  замену  дипломе,  Веће 
Факултета, на предлог одговарајуће Катедре и Већа одсека, може утврдити додатне 
садржаје које лице мора савладати за стицање услова за признавање новог назива, 
при  чему  ти  услови,  узети  заједно  са  утврђеним  оптерећењем  током  основних 
студија,  морају  по  обиму и  садржају  задовољити минималне  захтеве  о  укупном 
раду лица за завршетак дипломских академских студија – мастер. 

Члан 6.

Студенти уписани на последипломске магистарске студије пре ступања  на снагу 
Закона могу да заврше ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и 
правилима студија, најкасније до 10. септембра 2010. године.

Упис на академске дипломске студије - мастер

Члан 7.

На дипломске академске студије (мастер) може се уписати лице које је завршило 
Шумарски факултет или  други сродни факултет уколико су планови и програми тог 
факултета компатибилни са програмом студијског програма (модула) на који се уписује. 
Оцену подударности планова и програма даје одговарајућа  Катедра Факултета на чији 
модул кандидат жели да се упише применом допунских критеријума (а) – (г).

Приликом давања мишљења - оцене о подударности програма, Катедра  може 
предложити да кандидат пре уписа положи и одговарајуће допунске испите.

                                          Члан 8.

На академске дипломске студије - мастер могу се уписати и: 
            - кандидати који су били уписани на последипломске магистарске студије 
али их нису завршили;
            - кандидат који су завршили последипломске специјалистичке студије и 
струковне специјалистичке студије.

Признавање семестара и испита

Члан 9.

Студенти који су одслушали предавања на последипломским магистарским 
студијама,  а  нису  испунили  ни  једну  од  обавеза,  имају  могућност  да  пређу  на 
мастер студије одговарајућег мастер модула. До окончања мастер студија у обавези 
су да положе испите и да израде завршни рад без присуства предавањима на мастер 
студијама.



Члан 10.

Студенти који су на последипломским магистарским студијама одслушали 
предавања и одбранили семинарски рад: преласком на мастер студије имају обавезу 
да полажу испите и израде завршни рад (могућност да одбрањени семинарски рад 
по обиму и садржини прилагоде дипломском-мастер раду на мастер студијама).

Члан 11.

Студенти  који  су  на  последипломским  магистарским  студијама  пред 
израдом  и  одбраном  магистарског  рада:  усмени  магистарски  испит  ће  им  се 
признати  као  испити  на  одговарајућем  модулу  мастер  студија,  а  до  завршетка 
мастер  студија  у  обавези  су  да  напишу  завршни  рад  (могућност  да  одбрањени 
семинарски рад по обиму и садржини прилагоде дипломском-мастер раду на мастер 
студијама).

Члан 12.

Студентима  који  су  завршили  струковне  специјалистичке  студије  уз 
полагање додатних испита (мање разлике), признаће се испити које су положили на 
струковним  специјалистичким  студијама  као  испити  на  мастер  студијама 
одговарајућег мастер модула. До окончања мастер студија у обавези су да ураде 
дипломски-мастер рад на мастер студијама.

Члан 13.

Студенти који су завршили последипломске специјалистичке студије, звање 
мастера могу да добију под условом да на одговарајућем модулу мастер студија 
израде дипломски-мастер рад.

Прелазне одредбе

Члан 14.

Факултет је у обавези да достави овај правилник Универзитету у Београду, а 
Универзитет,  са  својим  мишљењем,  КОНУС-у.  КОНУС,  по  прибављеном 
мишљењу Студентске  конференције,  констатује  усклађеност  ових  општих  аката 
факултета са  критеријумима  за  усклађивање  назива  које  је  донео  и  о  томе 
обавештава универзитете.

Члан 15.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
                        

            Проф. др Ратко Кадовић


