На основу члана 94. Статута Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
Наставно–научно веће Фармацеутског факултета, на седници одржаној 06.03.2014.
године, доноси

ПРАВИЛНИК О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак уписа, студирања,
полагања испита и одбране завршног рада на специјалистичким академским студијама
на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету (у даљем тексту Факултет).
Факултет организује и изводи специјалистичке академске студије на основу
акредитованих студијских програма, који трају најмање једну годину и имају најмање
60 ЕСПБ.

I. Упис на специјалистичке академске студије
Члан 2.
На студијске програме специјалистичких академских студија које организује
Факултет могу се уписати кандидати под условима, на начин и по поступку
прописаним овим Правилником, а у складу са Законом о високом образовању и
правилником који прописује Универзитет.
У прву годину специјалистичких академских студија могу се уписати кандидати
који су завршили основне академске и дипломске академске студије или интегрисане
академске студије у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова, тј. Фармацеутски факултет и
друге факултете предвиђене појединачним студијским програмом.
Члан 3.
Конкурс за упис на студијске програме академских специјализација расписује
Универзитет, а у складу са Законом о високом образовању.
Конкурс се објављује у јавним гласилима, интернет страници Универзитета и
интернет страници Факултета а за број кандидата који је утврђен дозволом за рад.
По објављеном Конкурсу а у предвиђеном року кандидати подносе потребну
документацију преко Архиве Факултета.
Конкурсни поступак за упис кандидата у прву годину специјалистичких
академских студија обавља Комисија за последипломску наставу -специјалистичке
студије Факултета, а на основу предлога руководиоца специјализације.
Предност при избору кандидата за упис има кандидат који има већу просечну
оцену на претходно завршеним студијама, већу просечну оцену из предмета који су од
значаја за ове студије, краће време студирања на претходно завршеним студијама, као и
кандидат који ради на одговарајућим истраживачким и стручним пословима. Предмете
од значаја утврђује одговарајућа катедра а усваја Наставно-научно веће.
Након спроведеног конкурсног поступка, Комисија за последипломску наставу специјалистичке студије прави ранг листу кандидата и извештава Наставно-научно веће
Факултета о броју примљених кандидата на специјалистичке академске студије.
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Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја
студената.
Одсек за наставу и студентска питања Факултета објављује ранг-листу на сајту
Факултета и шаље списак примљених кандидата Универзитету који прави јединствену
ранг листу примљених кандидата.
Члан 4.
Одсек за наставу и студентска питања Факултета уписује примљене кандидате
уз одговарајућу документацију:
Документација потребна за упис:
- оверене фотокопије дипломе и додатка дипломи о претходно завршеним
академским студијама,
- потврда о уплаћеној школарини у износу и динамици према актима Факултета.
Уколико у дипломи или додатку дипломи није наведена просечна оцена,
каднидат је дужан да достави уверење о оствареној просечној оцени, а уколико нема
додатак дипломи и уверење о положеним испитима.

II. Правила студирања
Члан 5.
Студент похађа наставу према плану и програму специјалистичких студија које
је уписао.
Након одслушане наставе предвиђене планом и програмом дате академске
специјализације студент стиче право да пријави и полаже испите и приступи изради
завршног рада.
За полагање испита студент се пријављује Одсеку за наставу и студентска
питања.
По полагању испита предметни наставник попуњава записник и уписује оцену у
индекс, оверава својим потписом и доставља Одсеку за наставу и студентска питања.
Члан 6.
Студент који у току наставе одустане од студирања, нема право на повраћај
уплаћених средстава.
Члан 7.
У зависности од студијског програма студент завршава специјалистичке студије
када:
- је положио све испите предвиђене планом и програмом специјалистичких
студија, или
- је положио све испите предвиђене планом и програмом специјалистичких
студија, укључујући и специјалистички испит, или
- је положио све испите предвиђене планом и програмом специјалистичких
студија, урадио и одбранио завршни рад.
Члан 8.
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Студент губи статус студента ако не заврши студије до истека рока који се одређује
у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

III. Полагање специјалистичког испита и одбрана завршног рада
Члан 9.
Ако је студијским програмом предвиђено полагање специјалистичког испита,
право полагања овог испита има студент који је завршио све обавезе предвиђене
планом и програмом одговарајуће специјализације.
Полагање испита обавља се пред комисијом од најмање три члана из реда
наставника.
О полагању специјалистичког испита се води Записник који потписују чланови
комисије и који се доставља Одсеку за наставу и студентска питања, а након тога у
досије студента.
Члан 10.
Ако је студијским програмом предвиђена израда завршног рада, он може да буде
библиографског или експерименталног/истраживачког карактера, а његова структура је
дефинисана Упутством за израду, технички дизајн и архивирање завршног рада.
Руководилац специјализације доставља Комисији за последипломску наставу специјалистичке студије податке о студенту, назив теме завршног рада, име ментора и
састав Комисије за одбрану завршног рада који се достављају на увид члановима
Наставно-научног већа, чиме студент стиче право на јавну одбрану завршног рада.
Пре одбране завршног рада студент је дужан да регулише све финансијске
обавезе према Факултету и обавезе према библиотеци.
Студент доставља Одсеку за наставу и студентска питања најмање четири
примерка рада, од којих се један примерак прослеђује Централној библиотеци
Факултета.
Студент приступа одбрани завршног рада пред комисијом од најмање три члана
из реда наставника.
Одбрана завршног рада је јавна.
О одбрани завршног рада, води се Записник (у Прилогу овог Правилника) који
се доставља Одсеку за наставу и студентска питања.

IV. Стручни назив
Члан 11.
После положених свих предвиђених испита, положеног завршног испита или
одбрањеног завршног рада студент стиче стручни назив специјалиста фармације.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Зорица Вујић
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ПРИЛОГ
ЗАПИСНИК СА ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА
НА САС _____________________________________________
(назив студијског програма САС)

Име и презиме студента: ____________________________________________________
Број индекса: __________________
Састав Комисије за одбрану завршног рада:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
5. _________________________________
Назив рада: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Након презентације и одбране завршног рада, Комисија је донела следећи закључак:
I Студент је одбранио завршни рад
Оцена завршног испита __________________
а. завршни рад (0-5 поена)
б. одбрана завршног рада (0-5 поена)
II Студент није одбранио завршни рад
___________________________
Председник Комисије

Чланови Комисије:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________

У Београду, __________________
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