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Правилник о начину промене акредитованог студијског
програма
Фармацеутског факултета
УВОДНИ ЧЛАНОВИ
Члан 1.
Правилник о начину промене акредитованог студијског програма
Фармацеутског факултета (у даљем тексту Правилник) уређује начин, поступак и ниво
промена акредитованог студијског програма, као и друга питања од значаја за
студијски програм, а без обавезе поновне акредитације.
Променама се сматрају измене и/или допуне и могу се односити на
појединачни предмет и/или студијски програм.
Члан 2.
Правилник је један од општих аката Фармацеутског факултета. Доноси га
Наставно – научно веће Фармацеутског факултета (у даљем тексту Факултет).
У припреми предлога промена учествују следеће комисије: Комисија за
праћење и унапређење квалитета наставе, Комисија за последипломску наставу докторске студије и Комисија за последипломску наставу - специјалистичке студије (у
даљем тексту ресорна Комисија).
Коначну одлуку о предложеним променама доноси Наставно-научно веће
Факултета.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Члан 3.
Студијски програм је повезана и усклађена целина која обухвата циљеве,
структуру и садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења и начин
провере знања, исходе учења и компетенције студената. Циљеви укључују постизање
одређених знања и стручности и методе за њихово стицање. Циљеви могу да укључе
развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама,
потребним за развој каријере.
Студијски програми имају усклађену структуру одговарајуће ширине и дубине
и примерене методе учења. Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем
ЕСПБ бодова.
Обим студија на студијском програму изражава се збиром ЕСПБ бодова.
Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова.

Члан 4.
Факултет организује наставу на три нивоа студија и пет акредитованих студијских
програма:
- Интегрисане академске студије Фармација – 300 ЕСПБ
- Интегрисане академске студије Фармација - медицинска биохемија – 300 ЕСПБ

-

Специјалистичке
академске
студије
Фармација
1
(три
модула:
Фармакоекономија и фармацеутска легислатива; Фармацеутски менаџмент и
маркетинг; Индустријска фармација) – 60 ЕСПБ
Специјалистичке академске студије Фармација 2 (два модула: Козметологија и
Фармацеутска здравствена заштита) – 90 ЕСПБ
Докторске академске студије са 11 модула (Фармацеутска хемија, Медицинска
биохемија, Фармацеутска технологија, Фармакогнозија, Козметологија,
Броматологија, Токсикологија, Фармакологија, Фармакокинетика и клиничка
фармација, Фармацеутска микробиологија, Социјална фармација и
истраживање фармацеутске праксе) – 180 ЕСПБ.
Члан 5.

Поред утврђеног садржаја и структуре, студијски програм обавезно садржи и
картоне свих предмета.
Картон предмета садржи следеће податке: назив предмета, тип предмета,
годину студија, семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника који предаје, циљ
и очекивани исход, знања и компетенције, предуслове за похађање предмета, садржај
предмета, однос предиспитних и испитних обавеза (изражен кроз поене), препоручену
литературу, методе извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге
податке.
ПРОМЕНА АКРЕДИТОВАНОГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Члан 6.
Факултет систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и
унапређује квалитет студијских програма које реализује. Те активности су засноване
на утврђеним циљевима и расположивим средствима.
Факултет је у обавези да стално развија, унапређује и преиспитује садржаје
својих студијских програма, у чему одлучујућу улогу има наставно особље уз
консултовање студената.
У складу са претходним ставовима, Факултет може вршити одређене промене
акредитованог студијског програма/предмета без обавезе поновне акредитације
студијског програма.
Послове и обавезе из претходних ставова овог члана Факултет реализује кроз
рад ресорних Комисија и Наставно-научног већа.
Члан 7.
Промене које се могу изводити, а не захтевају поновни поступак акредитације
студијског програма су:
1. Промена назива предмета, ако се не мења садржај самог предмета.
2. Промена семестра или године студија на којој се дати предмет похађа уз
обезбеђење законског минимума часова активне наставе и броја ЕСПБ бодова
по години студија.
3. Кондензовање двосеместралних предмета у један семестар, као и ширење
једносеместралних предмета на два, при чему број часова активне наставе мора
да остане непромењен.
4. Промена броја ЕСПБ бодова за дати предмет, ако је број часова активне наставе
остао непромењен.
5. Промена или избор новог наставника који предаје дати предмет, при чему
наставник мора да буде компетентан за извођење наставе из датог предмета.

6. Промена или потпуно укидање предуслова за похађање датог предмета.
7. Промена садржаја предмета која је у функцији праћења достигнућа струке и
науке, а која не представља промену више од 20 % акредитованог садржаја.
8. Промена односа предиспитних и испитних поена у оквиру предвиђеном
Законом.
9. Промена препоручене литературе, при чему промена не може да буде преко
20% од литературе која је дефинисана акредитованим програмом.
10. Промена метода извођења наставе.
11. Промена броја колоквијума, семинара и других начина провера знања, као и
обим градива који су тим проверама обухваћени.
12. Извођење наставе и на енглеском језику, ако је број студената у оквиру
одобреног броја студената за дати студијски програм. За извођење наставе на
енглеском језику, потребно је превести комплетан материјал за дати студијски
програм на енглески језик. Наставници и сарадници морају поседовати
одговарајући сертификат о знању енглеског језика који их квалификује за
учествовање у реализацији наставе на енглеском језику.
13. И друге промене које суштински не мењају наставу из датог предмета, а о
којима ће се изјаснити ресорна Комисија и Наставно-научно веће.
Члан 8.
Предлог промена из Члана 7. припрема ресорна Комисија.
Ресорна комисија припрема одговарајуће предлоге промена на основу
претходно урађене анализе наставе на појединачним предметима, односно на
студијском програму као целини. Овакве анализе се раде током школске године,
односно по њеном завршетку.
Анализу наставе из става 2. ресорна Комисија ради на основу годишњих
извештаја о реализованој настави, извештаја које припремању радне групе које
именује Комисија, појединачних дописа наставника и сарадника, анкета студената о
вредновању педагошког рада наставника и сарадника, анализе које припрема
Студентски парламент, захтева и предлога Комисије за обезбеђење квалитета
Фармацеутског факултета и сл.
Предлози промена се припремају у сарадњи са шефом катедре, са
наставницима који учествују у реализацији конкретног предмета и са ресорним
продеканом.
Предлог промена може бити припремљен и на основу образложеног дописа
који шеф катедре достави ресорној Комисији, најкасније до 25. августа текуће године.
У складу са Пословником о раду, ресорна Комисија може да прихвати, одбије или
предложи ново решење промене у договору са шефом катедре и уз образложење
Ресорна Комисија припрема предлоге промена везано за предмете и/или
студијски у складу са овим правилником, најкасније до 20. септембра текуће године и
достављају га Наставно-научном већу на одлучивање.
Наставно-научно веће одлучује о предлозима промена најкасније до почетка
нове школске године.
Све усвоје промене морају бити унете у картоне предмета и шему студијског
програма у папирној и електронској форми, најкасније до почетка нове школске
године.

Члан 9.
Предметни наставник дужан је да у првој недељи наставе пружи студентима
све информације о предмету у складу са усвојеним променама.
Наставници и сарадници имају обавезу да се придржавају свих промена из
Одлуке и не смеју их мењати док траје школска година.
Ако се током извођења наставе, практично покаже да усвојене промене не
доприносе квалитету наставног процеса, предметни наставник има право да поново
предложи одговарајуће промене за наредну школску годину према процедури из Члана
8.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли
Факултета.
Члан 11.
Поступања по овом правилнику биће могућа септембра 2010. године и
односиће се на реализацију студијских програма, почев од школске 2010/2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Нада Ковачевић

