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Тачка ____ 
 На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017, 73/208, 27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и на основу члана 47 тачка 3 и члана 45 и 81 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1685 од  2. јуна 2022. године, Наставно-научно веће Факултета  доноси: 

 
ПРАВИЛА УПИСА - ПРАВИЛА СТУДИЈА ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ  
Правило 1. – Општа правила  При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Да би студент могао да извши упис, потребно је да претходно изврши избор предмета путем студентског веб сервиса. Сам избор предмета не подразумева да је студент и уписан у школску годину. Упис је окончан тек накош што се исти потврди на шалтеру Студентске службе.  Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.   Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, опредељује се у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.  Студент који не положи испит из обавезног предмета у текућој школској години, у наредној школској години уписује исти предмет.  Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти, или се определити за други изборни предмет.   Предмети који су реализовани у зимском семестру претходне школске године, а које студенти у тој години нису положили, евидентирају се приликом уписа у школску 2022/2023. годину када се и ствара обавеза плаћања истих.   Предмети који су реализовани у летњем семестру школске 2021/2022. године, а које студенти у тој школској години нису положили, евидентирају се такође при упису школске 2022/2023. године, али се обавеза плаћања школарине за те предмете ствара тек уколико дати предмети не буду положени у јануарско–фебруарском испитном року школске 2022/2023. године. Утврђени износ школарине за ЕСПБ бодове неположених предмета летњег семестра биће видљив и на студентском веб сервису након завршеног јануарско-фебруараског испитног рока, када ће бити придодат висини школарине која је утврђена приликом уписа школске године.   
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Поново уписани предмети се евидентирају у индекс и реализују се предиспитне обавезе. Наведенe обавезe студенти имају  независно од начина финансирања и од тога да  ли  су  у  претходној  школској  години  добили  потпис  од предметног наставника.  Школарина се обрачунава сразмерно броју ЕСБП бодова за предмете за које се студент определио. Буџетски студенти поред пренетих предмета из претходних година студирања, плаћају цену ЕСПБ бодова за изабране предмете који су преко 60 ЕСПБ бодова предмета године студија за коју имају буџетски статус у текућој школској години. Цена ЕСПБ бода дефинисана је Трошковником факултета који је објављен на сајту Факултета.   Приликом уписа, студент који плаћа школарину може да изабере да школарину плаћа у ратама, сходно понуђеном и изабраном моделу плаћања.  Научно-истраживачки радови у погледу рачунања ЕСПБ бодова и утврђивања школарине, третирају се као и сви други предмети студијског програма.   Делови докторске дисертације као и одбрана докторске дисертације представљају једну целину и приликом поновног уписа истих, не третирају се, у погледу обрачуна школарине, као и остали предмети студијског програма.   Студенти који до 31. октобра 2022. године не изврше упис у школску 2022/2023. годину, ГУБЕ СТАТУС СТУДЕНТА.  
Правило 2: Оцењивање научно истраживачких радова и фаза докторске 
дисертације   Поступак пријаве научноистраживачких радова за студенте докторских студија врши се на прописаном обрасцу (ОБД3) пре пријаве сваког научноистраживачког рада за објављивање у научним часописима и за излагање на научним скуповима. Вредновање научноистраживачких радова за студенте докторских студија врши се на прописаном обрасцу (ОБД4) након што је научноистраживачки рад објављен или прихваћен за објављивање у научним часописима или изложен на научном скупу, при чему је обавеза студента да уз образац ОБД4 приложи и сам рад који је предмет вредновања. Пријава и вредновање научноистраживачких радова студената докторских студија врши се током трајања академске године за текућу академску годину. Верификација резултата на предметима научно истраживачког рада се обавља на основу потписане изјаве руководиоца студијског програма и надлежног продекана о прихватању рада, односно поднесеног доказа о прихваћеном или објављеном раду. Студент стицањем потребног броја ЕСПБ бодова за научно истраживачки рад, стиче право да апсолвира предмет, а оцену „задовољава“ му уписује у индекс руководилац студијског програма докторских студија. 
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Израда предлога пројекта истраживања оцењује се описно са оценом задовољава. Оцену уписује руководилац студијског програма на бази изјаве ментора истраживања у докторској дисертацији којом се потврђује да је студент успешно сачинио предлог пројекта истраживања. 
Пријава и одбрана пројекта истраживања оцењује се описно са оценом задовољава. Оцену уписује руководилац студијског програма, на бази одлуке Наставно-научног већа Факултета којом се прихвата пријава теме докторске дисертације кандидата и иста прослеђује на универзитетске органе одлучивања. 
Спровођење истраживања на дисертацији оцењује се описно са оценом задовољава. Оцену уписује руководилац студијског програма, на бази изјаве ментора истраживања, којом се потврђује да је студент успешно завршио израду докторске дисертације.  
Израда текста монографије (писање дисертације) оцењује се описно са оценом задовољава. Оцену уписује руководилац студијског програма, на бази сагласности Сената Универзитета у Новом Саду на позитиван извештај о оцени докторске дисертације по претходно прибављеном мишљењу надлежног стручног већа. 
 
Правило 3. – Број бодова потребан за упис у наредну годину студија  Број ЕСПБ бодова потребан за упис у нарадну годину студија је следећи:  - за упис у ДРУГУ ГОДИНУ студија: укупно остварено најмање 37 ЕСПБ бодова. - за упис у ТРЕЋУ ГОДИНУ студија: укупно остварено најмање 74 ЕСПБ бодова, односно најмање 37 ЕСПБ бодова у школској 2021/2022. години (оба услова морају бити испуњена), без обзира на статус у погледу финансирања.  Остварени  бодови  могу  да  буду  на  предметима  било које године студијског програма. Изузетно, студенти који су у школској 2021/2022. години били у статусу обнове друге године студија, могу да упишу трећу годину студија уколико су остварили најмање 74 ЕСПБ бодова у претходним годинама студирања, без обавезе да се испуни и други услов од остварених 37 ЕСПБ бодова у школској 2021/2022. години. 
 
Правило 4 – Статус студента у погледу начина финансирања  Студент који у школској 2021/2022. години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом о високом образовању.   
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Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.  
Рангирање студената обухвата студенте који се уписују на исту годину 
студија на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 
остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и постигнутог успеха у 
савлађивању студијског програма.  Модел за рангирање је следећи: 1. приоритет у рангирању имају студенти који годину студија уписују у редовном броју школских година потребних за упис одређене године студија на основу доле наведених критеријума.  Након тога на ранг листу се додају студенти који студирају већи број година од редовно потребног броја школских година за упис одређене године студија, почев од мањег ка већем укупном броју школских година студирања, по редоследу који уважава доле наведене критеријуме рангирања.  2. први критеријум за рангирање је укупан број ЕСПБ бодова остварених у току студија,  3. други критеријум (у случају идентичног укупног броја ЕСПБ бодова) је просечна оцена,  4. трећи критеријум (у случају идентичних параметара претходна два критеријума) је испитни рок у којем је положен последњи испит.  Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној години финансирају из буџета.   Студенти прве године  који  су  у  претходној  школској  години  остварили  мање  од  37 ЕСПБ бодова (студенти који не испуњавају услов за упис друге године студија), у школској 2022/2023. години могу да упишу ЕСПБ бодове неположених предмета из претходне школске године и  највише  38  ЕСПБ  бодова  из  наредне године, у статусу самофинансирајућег студента.  Студенти друге године који  су  у  претходној  школској  години  остварили  мање  од  37 ЕСПБ бодова (студенти који не испуњавају услов за упис треће године студија), у школској 2022/2023. години могу да упишу преостале ЕСПБ из  претходне  школске  године  и  највише  42  ЕСПБ  бода  из  наредне године, у статусу самофинансирајућег студента.  
Правило 5. – Престанак статуса студента 
 Статус студента престаје у случају: 1. исписивања са студија, 2. завршетка студија, 3. неуписивања школске године, 
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4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребним за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад и  5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија.  У рок из тачке 4. овог правила не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са Статутом.  Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.  Декан може студенту, на лични захтев, поднет пре стицања услова за губитак статуса студента, продужити рок за завршетак студија до истека рока у троструком броју школских година потребних за реализацију стдуијског програма:   - ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено, - ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно акредитовани студијски програм, на истом или вишем степену студија на  Факултету или на другој акредитованој високошколској установи у земљи или иностранству, - ако студенту на дан истека рока када су се стекли услови за престанак статуса студента, остаје неостварених највише 30 ЕСПБ бодова за завршетак студија. 
 Студенту коме је одобрена израда докторске дисертације и који је искористио право из претходног става, може се, на лични захтев, продужити рок за завршетак студија за годину дана, а изузетно још годину дана, уз писану сагласност и образложење ментора, о чему одлуку доноси Наставно-научно веће Факултета.  Поред наведених услова, општим актом Факултета могу се прописати и други услови за продужење рока за завршетак студија. 
 
Правило 6. – Поновно стицање статуса студента 
 Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под условом:  - да Факултет има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања,  
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- да се студент упише на студијски програм који се реализује у време поновног стицања статуса студента.  Лице коме је престао статус студента у случајевима наведеним у правилу 4. под тачкама 1, 2, 3. и 4. може, на лични захтев, поново стећи статус студента, уписом на исти или сличан студијски програм на Факултету, односно Универзитету, под условом да је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму трећег степена.   Декан доноси решење о поновном стицању статуса студента и упису на студијски програм који садржи следеће податке:  - број признатих ЕСПБ бодова; - обавезе студента у наставку студија и; - статус самофинансирајућег студента.  Број признатих ЕСПБ бодова у овом поступку, не мора бити исти као и број остварених ЕСПБ бодова на студијском програму.   Студенти уписани на овај начин уписују се у статусу студента који се сам финансира, задржавају овај статус до краја студија, и не убрајају се у одобрени број студената за одређени студијски програм.   
Правило 7. – Мировање права и обавеза студената 
 Студенту се на лични захтев одобрава мировање права и обавеза студента у случају: - теже болести, - одслужења и дослужења војног рока, - одржавања трудноће, - неге детета до годину дана живота и посебне неге која траје дуже од дететове прве године живота и - припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство (када има статус врхунског спортисте).   Студенткињи која је у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења на њен захтев одобрава се мировање права и обавеза. 
 
Правило 8. – Докторска дисертација  Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Активности пријаве, израде и одбране докторске дисертације регулисани су Правилником о докторским студијама  (линк: https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/arhiva/pravilnici/2022-05-12-pravilnik-o-doktorskim-studijama.pdf ).                                                                                Председник Наставно-научног већа            Проф. др Небојша Гвозденовић, декан 


