
Универзитет у Новом Саду  

Филозофски факултет  

Број:  

Дана: 19.12.2014.године  

 

На основу члана 75 Статута Филозофског факултета у Новом Саду, Наставно-

научно веће на седници одржаној дана 19.12.2014. године усвојило је  

 

ПРАВИЛНИК 

О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА 

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се одређују садржај, исходи, начин утврђивања обима, 

као и услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Филозофског 

факултета (у даљем тексту: Факултета), са циљем да се систематски обезбеди активно 

учешће студената у утврђивању, критичком преиспитивању и спровођењу стратегије, 

стандарда, мера и поступака унапређења квалитета свих облика рада Факултета, као и у 

континуираном промовисању културе квалитета у области високог образовања, у складу са 

законом.  

 

II САДРЖАЈ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Члан 2. 

 

Ваннаставне активности студената Факултета у смислу овог Правилника су 

активности које нису предвиђене уписаним студијским програмом, и то:  



• учешће у раду органа и тела Факултета и Универзитета у Новом Саду (у даљем 

тексту: Универзитета),  

• учешће у припремању и реализацији научних и стручних пројеката и скупова, 

конференција, семинара и других манифестација у организацији органа и 

организационих јединица (одсека, центара, Библиотеке) Факултета и Универзитета 

(летњих школа, радионица и др.)   

• учешће у активностима које за циљ имају унапређење и промоцију културе 

квалитета на Факултету, Универзитету и у широј друштвеној заједници 

• учешће на националним и међународним студентским такмичењима у организацији 

надлежног министарства Републике Србије, националних или међународних 

научних и стручних удружења, институција и организација,  

• стручна пракса у државним органима и установама, културним и 

васпитнообразовним институцијама, као и респектабилним установама и 

организацијама у приватној својини, са којима Факултет има потписан 

уговор/споразум, (осим стручне праксе која је предвиђена уписаним студијским 

програмом),  

• учешће у раду и активностима студентских организација Факултета и 

Универзитета, 

• добровољни рад на Факултету, Универзитету и у локалној заједници,  

• друге ваннаставне активности у складу са законом и општим актима Факултета и 

Универзитета.  

 

Члан 3. 

 

Учешће у раду органа и тела Факултета или Универзитета обухвата активности у 

раду органа и тела Факултета или Универзитета (редовно присуство састанцима, јавно 

изражавање мишљења и учешће у доношењу одлука).  

Учешће у раду органа и тела Факултета или Универзитета потврђује се 

одговарајућим документом који издаје надлежни орган или тело Факултета или 

Универзитета.   

 



У складу са садржајем, обимом и исходима учешће студената Факултета у раду 

органа и тела Факултета или Универзитета током једне школске године вреднују се на 

следећи начин:  

 

ВАННАСТАВНА АКТИВНОСТ  ЕСПБ 

Студент проректор  6 

Студент продекан 6 

Председник Студентског парламента Факултета или Универзитета 5 

Чланство у Савету Факултета или Универзитета  3 

Чланство у Сенату Универзитета    3 

Чланство у председништву Студентског парламента Факултета или  

Универзитета 

3 

Чланство у Студентском парламенту Факултета или Универзитета 2 

Чланство у изабраном телу (комисији, одбору) студентског парламента  

Факултета или Универзитета  

2 

 

Члан 4. 

 

Учешће студената у припремању и реализацији научних и стручних пројеката и 

скупова, конференција, семинара и других манифестација у организацији Факултета и 

Универзитета (летње школе, радионице и др.) представља ваннаставну активност која се 

вреднује одговарајућим бројем ЕСПБ, уз образложен предлог најмање 2 (два) наставника 

Факултета.  

 

Члан 5. 

 

Студенти који као представници Факултета учествују на националним и 

међународним студентским такмичењима остварују право на одређен број ЕСПБ, у 

зависности од значаја такмичења и исхода учешћа, а на основу одговарајуће 

документације.  

 

Члан 6. 

 



Студентима се може вредновати и свака добровољна активност која за циљ има 

унапређење квалитета рада Факултета и Универзитета и промоцију културе квалитета на 

Факултету, Универзитету и у широј друштвеној заједници.   

Активност у складу са ставом 1 овог члана може бити вреднована одговарајућим 

бројем ЕСПБ, уз образложен предлог декана, продекана, односно руководећег органа 

одсека, центра, студентске организације или друге организационе јединице Факултета, или 

најмање 2 (два) наставника Факултета.  

 

Члан 7. 

 

Стручна пракса која није предвиђена студијским програмом представља 

ваннаставну активност која је обављена у државним органима, културно-образованим 

установама, респектабилним организацијама и предузећима у приватној својини, са којима 

Факултет има потписан одговарајући уговор о сарадњи. 

Стручна пракса као ваннаставна активност може бити вреднована одговарајућим 

бројем ЕСПБ, уз образложен предлог руководећег органа одсека, центра или друге 

организационе јединице Факултета, или најмање 2 (два) наставника Факултета.  

 

Члан 8. 

 

Студентима се може вредновати добровољни рад и активности у вези са пружањем 

подршке студентима на Факултету, у договору са деканом или продеканима, руководећим 

органима Центра за подршку студентима, других центара, одсека, стручних служби и 

других организационих јединица Факултета.   

Активност у сладу са ставом 1 овог члана може бити вреднована одговарајућим 

бројем ЕСПБ, уз образложен предлог декана или продекана, односно руководиоца Центра 

за подршку студентима или друге организационе јединице Факултета.  

 

Члан 9. 

 



Студенти могу да остваре одређен број ЕСПБ учествовањем у активностима 

студентских организација које су регистроване на Факултету или Универзитету, уз 

образложен предлог руководиоца студентске организације. 

 

Члан 10. 

 

Студентима се могу вредновати и друге ваннаставне активности, које нису 

предвиђене овим Правилником (учешће у различитим облицима културних, уметничких и 

спортских активности и др.), на основу образложеног предлога организатора активности 

(установе или организације), који садржи опис ваннаставне активности, исходе (стечене 

или развијене компетенције и др.) и обим радног оптерећења (часови припрема и 

реализације ваннаставне активности), у складу са овим Правилником.  

 

ИСХОДИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Члан 11. 

 

Исходи ваннаставних активности студената Факултета усклађени су са основним 

циљевима и задацима Факултета као високошколске установе и студијских програма које 

Факултет реализује.    

Исходи ваннаставних активности подразумевају скуп знања, вештина и вредности а 

односе се на способности студента/студенткиње да:  

• примењује знања и вештине стечене током студија приликом решавања 

проблема различитог степена сложености на начин који указује на 

професионалан и етичан приступ послу или звању,  

• прикупља и критички анализира релевантне податке, аргументовано расправља 

и одлучује о друштвеним, научним или етичким питањима,   

• професионално и коректно обавештава стручну и ширу јавност о раду и 

резултатима рада органа или тела Факултета или Универзитета;  

• критички преиспитује, унапређује и промовише културу осигурања квалитета у 

високом образовању;  



• конструктивно сарађује са другима, остварује квалитетну комуникацију и 

ефикасно доприноси тимском раду,   

• континуирано се стручно усавршава и развија и унапређује личне и 

професионалне потенцијале.  

•  

ОБИМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

Члан 12. 

Ваннаставне активности студената Факултета вреднују се одговарајућим бројем 

ЕСПБ бодова. 

Број ЕСПБ бодовапредставља квантитативну меру обима радног оптерећења у 

реализацији ваннаставне активности и утврђује се на основу постигнутих исхода 

ваннаставне активности и обима укупног ангажовања студента (припреме, обука, 

реализација и др.), при чему 1 (један) ЕСПБ одговара радном оптерећењу од 25 до 30 

радних сати. 

ЕСПБ бодови реализовани на основу признатих ваннаставних активности уписују 

се у одговарајућу рубрику у Додатку дипломи, али се не сабирају са ЕСПБ бодовима 

реализованим полагањем испита у току студија. 

 

УСЛОВИ И ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА  

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Члан 13. 

 

Студенти достављају одговарајућу документацију о реализованим ваннаставним 

активностима у току студија Служби за студентска питања и наставу (у даљем тексту: 

Студентска служба), ради евидентирања у студентском досијеу. 

 

Члан 14. 

 

Захтев за вредновање ваннаставних активности студенти подносе Студентској 

служби, уз захтев за издавање Дипломе и Додатка дипломи.  



Захтев за вредновање ваннаставних активности подноси се попуњавањем обрасца, 

који је доступан на сајту Факултета. 

 

Члан 15. 

 

О захтеву за вредновање ваннаставних активности одлучује Комисија за 

вредновање ваннаставних активности студената Филозофског факултета (у даљем тексту: 

Комисија).  

 Комисија има 5 (пет) чланова.   

Чланови Комисије су: декан Факултета, продекан за наставу, студент продекан и 

два члана Студентског парламента Факултета.   

Декан Факултета је председник Комисије.   

Комисија се, по правилу, састаје два пута годишње, на крају зимског и на крају 

летњег семестра.  

 

Члан 16. 

 

Комисија одлучује о захтеву за вредновање ваннаставних активности процењујући 

исходе ваннаставних активности и обим радног оптерећења (часови припрема и 

реализације ваннаставне активности), у складу са овим Правилником. 

Комисија може да усвоји захтев за вредновање ваннаставне активности у 

потпуности или делимично или да одбије захтев као неоснован.   

Студентска служба стара се о уписивању вреднованих ваннаставних активности 

студената у Додатак дипломи. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 17. 

 

Студенти који су завршили студије на Факултету у складу са Законом о високом 

образовању и стекли Диплому и Додатак дипломи пре доношења овог Правилника, имају 



право да до краја школске 2014/2015. године поднесу молбу да им се изда посебно уверење 

о ваннаставним активностима у току студија, у складу са овим Правилником. 

 

Члан 18. 

 

Овај Правилник усваја Наставно-научно веће Факултета, на предлог Студентског 

парламента Факултета.   

О изменама и допунама овог Правилника одлучује Наставно-научно веће 

Факултета, на предлог Студентског парламента Факултета.  

 

Члан 19. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана усвајања.  

 

 

       Декан Филозофског факултета  

 

         Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш  


