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Наставно-научно веће Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 

80. ст. 1. тач. 37. Статута факултета, у вези са чл. 39. Закона о високом образовању, на 

седници одржаној 30.10.2019. године, донело је  

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ПРИМЕНИ ЕСПБ СИСТЕМА БОДОВАЊА 

НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА 

Члан 1. 

Европски Систем Преноса Бодова (у даљем тексту ЕСПБ) заснован је на европским 

тенденцијама високог образовања и Болоњском процесу који, поред осталог, треба да 

омогући упоредивост дипломе на целом европском простору. 

Члан 2. 

ЕСПБ је у директној вези са оптерећењем студента при савладавању материје 

појединачног предмета и читавог студијског програма. 

Сваки наставни предмет, без обзира на статус да ли је обавезни или изборни, 

предавања, вежбе, други облици наставе, стручна и радна пракса, семинарски рад, 

завршни рад на основним студијама, мастер рад, студијски истраживачи рад и израда 

докторске дисертације, исказује се бројем ЕСПБ бодова, а укупни обим студија 

изражава се збиром ЕСПБ бодова. 

Члан 3. 

Студијски програми који се изучавају на Факултету разврстани су на основу 

укупног оптерећења које студент треба да искаже да би успешно савладао дати 

студијски програм, и то: 

1) Основних академских студија које имају 240 ЕСПБ бодова; 

2) Мастер академских студија које имају најмање 60 ЕСПБ бодова када је 

предходно остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова; 

3) Докторских студија које имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз предходно 

остварени обим од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и 

мастер академским студијама. 

 

Члан 4. 

Квантификација уложеног рада кроз ЕСПБ систем бодова омогућава: 

– јасан увид у план и програм студирања и даје реалну слику колико студент 

треба да се ангажује на њиховом савлађивању да би студије успешно окончао у 

предвиђеном року; 

– увид у наставне програме других високообразовних установа и њихову 

упоредивост са наставним програмом Факултета; 

– добијање информација о студијском програму који је студент похађао и 

успешно савладао у циљу бржег и адекватнијег запослења. 
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НАЧИН УТВРЂИВАЊА ЕСПБ БОДОВА 

Члан 5. 

Студент свих врста и нивоа студија (основне академске, мастер академске и 

докторске академске студије) стиче ЕСПБ бодове кроз укупно ангажовање које се 

састоји од активне наставе (предавања, вежбе, семинари и други облици активне 

наставе који се приказују и описују у књизи предмета), затим самосталног рада, 

обављања стручне праксе, колоквијума, испита, израде завршног и мастер рада, израде 

докторске дисертације, добровољног рада у локалној заједници и другим видовима 

ангажовања. 

Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује Факултет на 

пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог 

образовања. 

Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује Факултет 

својим актом. 

Члан 6. 

У току једне школске године студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова, што 

одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40-часовне радне недеље 

(студент је ангажован у наставном процесу, као и сваки запослени радник, тј. 8 часова 

дневно, 5 дана недељно, што укупно износи 40 часова). 

Остварених 60 ЕСПБ бодова подразумева да студент у току године утроши 1500 

сати рада у свим облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да би 

савладао градиво. 

Члан 7. 

Укупан број часова активне наставе на свим студијским програмима не може бити 

мањи од 600 нити већи од 900 часова у току једне школске године.  

Настава се одвија у току 30 радних недеља, из чега следи да у једној недељи 

студент мора да има најмање 20 часова активне наставе. 

 

Члан 8. 

Део активне наставе на докторским студијама може чинити и студијски 

истраживачки рад. Ови часови активне наставе оспособљавају студента да приступи 

изради докторске дисертације. Студијски истраживачки рад се прецизира у књизи 

предмета и изражава ЕСПБ бодовима. 

Члан 9. 

Укупно ангажовање студента током године распоређује се у два семестра 

равномерно,  уз толеранцију од 20%, тако да збир ЕСПБ бодова у сваком семестру буде 

минимално 24, а максимално 36 ЕСПБ бодова. 

Укупни збир ЕСПБ бодова на нивоу године мора да износи 60 ЕСПБ. 

Члан 10. 

Један ЕСПБ бод одговора 25 сати рада. Број ЕСПБ бодова на појединачном 

предмету одређује се на основу укупног ангажовања студената (укупног броја часова 

активне наставе и укупног броја сати активног индивидуалног рада студента). 
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Пример: Предмет који има 7 ЕСПБ бодова обухвата укупно 175 сати рада којег 

чини 5 часова активне наставе (3+2 на недељном нивоу) и 100 сати које студент утроши 

у самосталном раду, испиту и др. Предмет који има 8 ЕСПБ бодова обухвата 200 сати 

рада па поседује 5 часа активне наставе (3+2 на недељном нивоу) и 125 сати рада које 

студент утроши у свим другим облицима рада. Дакле, укупан број ЕСПБ бодова 

приписан предмету се разликује између наставних предмета у делу активности који се 

тиче самосталног рада студента, испит и сл. 

 

Члан 11. 

Обавезни и изборни предмети се сврставају у различите групе предмета на основним 

академским студијама и то: академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, 

научно-стручни и стручно-апликативни. 

Такође, обавезни и изборни предмети се сврставају у различите групе предмета на 

мастер академским студијама и то: општеобразовне и теоријско-методолошке и научно 

и стручно-апликативне. 

У структури студијског програма потребно је остварити одређени проценат ЕСПБ 

бодова за сваку групу предмета у складу са стандардима за акредитацију. 

У структури студијског програма изборни предмети су заступљени са најмање 20% 

у односу на укупни број ЕСПБ бодова на основним студијама и са најмање 30% у 

односу на укупан број ЕСПБ бодова на мастер академским студијама. Број бодова који 

одговара изборним предметима на докторским академским студијама је најмање 50% 

ЕСПБ бодова. 

Члан 12. 

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студената у 

савлађивању одређеног предмета и примене јединствене методологије Факултета за све 

студијске програме. 

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати 

током наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да 

оствари на предмету је 100, а минимални 51. Минимални број поена које студент може 

да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимално 70 

поена, остатак поена студент стиче на самом испиту.    

Сваки предмет из студијског програма мора имати јасан и објављен начин стицања 

поена. 

Укупан успех на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан), 

а на основу остварених бодова. 

Члан 13. 

Број ЕСПБ бодова којима се исказује завршни рад, мастер рад и докторска 

дисертација, као завршни део студијског програма, улазе у укупан број ЕСПБ бодова 

потребних за завршетак студија. 

Члан 14. 

Студијски програм основних и мастер aкaдемских студија по препоруци, разликује 

се од других студијских програма за најмање 35% од укупног броја ЕСПБ бодова, при 

чему тих 35% чине предмети из групе стручно-апликативних и научно-стручних 

предмета. У овај проценат се могу рачунати и изборни предмети на студијском 

програму, као и у модулима. 
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Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију докторских студија 

односи се на докторску дисертацију. 

Члан 15. 

Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова. 

Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се општим актом 

Универзитета, односно споразумом високошколских установа. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Студенти магистарских студија који су уписали студије по прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, али их нису завршили, могу 

прећи на докторске студије уз признавање положених испита. 

Комисија за докторске студије врши признавање положених испита и процењује 

одговарајући број ЕСПБ бодова за сваки положени испит и студијски истраживачки рад 

који је студент до тада реализовао. 

Анализом укупног, претходно учињеног ангажовања на савладавању материје 

одређеног предмета, Комисија за докторске студије сачињава писани извештај, у коме 

наводи степен сагласности наставног плана и програма датог предмета који је кандидат 

положио на магистарским студијама и наставног плана и програма предмета на 

докторским студијама. Ако је степен сагласности већи од 70%, Комисија предлаже 

декану Факултета да изврши признавање испита у потпуности и припише кандидату 

број ЕСПБ бодова који има одговарајући предмет на докторским студијама. 

 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Библиотеци и на 

сајту Факултета. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Проф. др Петар Веселиновић, с.р. 

 

 

 

Доставити: 

- Продекану за наставу 

- Библиотеци Факултета 

- Служби за ИК подршку 

- Служби за наставна и студентска питања 

- Архиви Већа 


