
На основу члана 205. Статута Филозофског факултета у Новом Саду Савет Факултета 
на седници одржаној ............ усвојио је

П Р А В И Л Н И К 
о специјалистичким студијама

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником уређује се начин организовања специјалистичких студија, време 
одржавања наставе на специјалистичким студијама и обезбеђивање других услова за 
савлађивање наставног плана и програма специјалистичких студија на Филозофском 
факултету у Новом Саду (у даљем тексту: Факултету).

Члан 2.

Специјалистичке студије се организују на Факултету у оквиру одсека Факултета. 
Одлуку о организовању или обустављању специјалистичких студија доноси Наставно-
научно веће Факултета на предлог одсека. 
Одлука се доноси пре почетка сваке школске године. 
Настава на специјалистичким студијама организује се по тематским областима. 
Наставне планове и програме специјалистичких студија доноси Наставно-научно веће 
Факултета на предлог одсека. 
Наставним планом уређују се ужа научна област, односно смер специјалистичких 
студија, курсеви и њихов распоред по семестрима као и облик извођења наставе. 
Наставним програмом уређују се садржаји курсева који се обрађују, облици наставе, 
начин, услови и рокови провере знања. 

Планови и програми сваке тематске области специјалистичких студија обухватају: 
- Теоријско-стручне и уже стручне програмске садржаје из ужих научних области за које 
је Факултет матичан; 
- Методолошке аспекте специјалистичког рада; 
- Креирање иновација и практичних решења у оквиру одређене стручности на 
специјалистичком нивоу; 
- Заснивање стручног деловања на достигнућима савремене науке;

Члан 3.

Студент не може у току специјалистичких студија мењати тематску област за коју се 
определио.

II УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ

Члан 4.

Факултет расписује Конкурс за упис студената на специјалисичке студије на предлог 
одсека за сваку школску годину. 
Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о расписивању конкурса.



Конкурс треба да садржи: 
- број студената који се могу уписати на специјалистичке студије по предлогу одсека, 
- врсту високог образовања као услов за упис одређених програма специјалистичких 
студија, 
- висину школарине за упис на студије.

На специјалистичке студије могу се уписати и страни држављани под условима 
утврђеним Законом и Статутом Факултета.

Члан 5.

Статус студента на специјалисичким студијама стиче се уписом на Факултет. 
Специјалистичке студије трају годину дана, односно 2 (два) семестра. 
Студент има право да заврши студије по започетом наставном плану и програму.

III ПРАВИЛА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА

Члан 6.

Настава на специјалистичким студијама остварује се: предавањима, вежбама, 
семинарима, групним и индивидуалним консултацијама, менторским радом и 
педагошком праксом у складу са наставним планом и програмом специјалистичких 
студија на одсецима.

Члан 7.

На предлог одсека, а по одобрењу Наставно-научног већа Факултета, професор у 
пензији може учествовати у извођењу наставе и испитивати студенте на 
специјалистичким студијама. 
Истакнути научник и стручњак може учествовати у остваривању дела наставе на 
предлог одсека, а по одобрењу Наставно-научног већа факултета.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТУДИЈАМА

Члан 8.

У циљу проучавања питања из области специјалистичких студија и сталног праћења, 
организовања, координације и других оперативних послова у вези са специјалистичким 
студијама, на предлог одсека декан Факултета именује Координациони одбор за 
специјалистичке студије из реда наставника одсека који су уједно и руководиоци 
тематских области специјалистичких студија.

Члан 9.

Сваком студенту специјалистичких студија, приликом уписа на студије, уручује се 
наставни план и програм студија. 



Уколико дође до измене и допуне наставног плана и праграма специјалистичких студија 
у току године, измене се неће примењивати на уписане студенте који студије 
завршавају по наставном плану и програму по којем су започели студије.

Ако студент не изврши све обавезе предвиђене планом и програмом специјалистичких 
студија две године по завршеном II семестру студија, прелази на нови наставни план и 
програм специјалистичких студија. 
Остваривање програма специјалистичких студија одређује сваки одсек.

V ПРИЈАВА И ОДБРАНА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Члан 10.

Специјалистички рад представља продубљен приказ одређене теме из уже области 
специјалистичких студија. 
Право на одбрану специјалистичког рада има студент који је положио све испите 
утврђене наставним планом специјалистичких студија.

После овере првог семестра специјалистичких студија студент може, уз сагласност 
руководиоца смера специјалистичких студија, предложити тему и ментора 
специјалистичког рада одсеку на коме се изводе специјалистичке студије.

Образложени предлог теме за специјалистички рад студент доставља секретатијату 
одсека. 
Након разматрања и прихватања предложене теме и именовања ментора, одсек 
образује комисију за одбрану специјалистичког рада. 
Комисију чине најмање 3 (три) наставника факултета, које изабере одсек.

Члан 11.

Студент брани специјалистички рад у року од две године од дана одобрења теме 
специјалистичког рада. 
На захтев студента, одсек може одобрити продужење рока израде специјалистичког 
рада најдуже за годину дана, ако процени да су разлози за продужење оправдани. 
Студент предаје надлежној служби Факултета специјалистички рад у 4 (четири) 
примерка.

Члан 12.

Комисија за одбрану специјалиситчког рада одређује дан одбране специјалистичког 
рада у договору са шефом одсека и кандидатом. 
Специјалистички рад брани се јавно, у просторијама Факултета. Комисија бира 
председника који руководи одбраном. 
У току одбране специјалистичког рада води се записник, који потписују чланови 
комисије. 
О одбрани специјалистичког рада комисија одлучује са “одбранио” или “није одбранио”.
Своју одлуку Комисија саопштава јавно.

Члан 13.



Одбраном специјалистичког рада студент стиче стручни назив специјалисте из стручне 
области коју је специјализовао.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о специјалистичким 
студијама из 2003.године.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета.

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 
Проф. др Миленко Перовић

Нови Сад, 2004.


