Универзите „Унион“
Београд
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На основу члана 41. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/18-др.
закон и 73/18) и члана 132. став 5. Статута Универзитета Унион, Сенат Универзитета Унион у
Београду на седници одржаној 01.04.2019. године, донео је

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ПРЕНОШЕЊА ЕСП БОДОВА
Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником уређују се критеријуми и услови преношења ЕСП бодова (у даљем
тексту: ЕСПБ) између студијских програма факултета у саставу Универзитета Унион у Београду,
као и са студијских програма других високошколских установа у Републици Србији.

Члан 2.
Пренос ЕСПБ је могућ само између различитих студијских програма истог степена и врсте
студија.
Пренос ЕСПБ врши се на студијским програмима I, II или III степена студија који се
реализују на факултетима у саставу Универзитета Унион у Београду.
Изузетно од става 1. овог члана, за студенте који учествују у програмима међународне
мобилности може се вршити пренос ЕСПБ између различитих студијских програма у оквиру свих
степена и врсте студија.
Члан 3.
Основни критеријум за преношење и признавање ЕСПБ са друге високошколске
установе је исход процеса учења који је дефинисан студијским програмом.
За одслушане и положене предмете на другој високошколској установи признају се ЕСПБ
онако како су наведени у Препису оцена.
Преношење ЕСПБ између студијских програма факултета у саставу Универзитета Унион у
Београду
Члан 4.
Студент факултета у саставу Универзитета (у даљем тексту: студент Универзитета) може
остварити део студијског програма истог степена и врсте студија на другом факултету у саставу
Универзитета под условима и на начин прописан студијским програмом и актима факултета.
Факултети из става 1. овог члана закључују споразум којим ближе уређују међусобна
права и обавезе.
Део студијског програма који студент Универзитета остварује на другом факултету у
саставу Универзитета , може обухватити један или више предмета.
По завршетку дела студијског програма на другом факултету, студент Универзитета
наставља студије на свом факултету и преноси ЕСПБ за успешно положене испите.
Признавањем испита признаје се и оцена коју је студент добио на испиту.

Преношење ЕСПБ са студијских програма остварених на другим високошколским
установама у Републици Србији
Члан 5.
Друга високошколска установа у смислу овог правилника је други универзитет или друга
установа у саставу универзитета у Републици Србији чији је студијски програм акредитован и
има добијену дозволу за рад издату од надлежног министарства.

Члан 6.
ЕСПБ стечени на другој високошколској установи преносе се на основу утврђеног ЕСПБ
наведеног у уверењу о положеним испитима признањем одређених испита као положених на
високошколској установи у саставу овог универзитета.
За испите који су признати признаје се онај број ЕСПБ који су стечени у установи где је
испит положен.
Признавањем испита признаје се и оцена коју је студент добио на испиту.

Члан 7.
За признање положеног испита са статусом обавезног предмета потребна је
подударност у исходу учења од најмање 70%.
Признати изборни предмети не морају да одговарају скупу изборних предмета у
студијском програму факултета у саставу Универзитета где се врши пренос ЕСПБ.
Завршне одредбе
Члан 8.
Стручни орган факултета у саставу Универзитета надлежан је за доношење општег акта
којим се ближе уређују критеријуми и услови, као и поступак преношења ЕСПБ.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
Универзитета Унион у Београду.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о критеријумима
и условима преношења ЕСП бодова од 19.02.2009. године.
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