о позитивном вредновању предлога курикулума и/или изјавом о спремности бар
једног послодавца да ће своје запослене уписати на кратки програм студија или ће,
после додатног тестирања и избора, ангажовати лица која су стекла сертификат о
завршеном кратком програму студија.
Члан 5.
Кратки програм студија може да донесе и реализује ВШУ из уметничке или научне
области у којој има акредитован најмање један студијски програм.
Кратки програм студија не подлеже процесу акредитације који је прописан за
студијске програме.
Приликом акредитације, ВШУ наводи спремност да организује кратки програм
студија из области у којој има акредитован и реализован бар један студијски програм.
Члан 6.
Кратки програм студија се организује у обиму наставног процеса од 300 до 600 часова
активне наставе (30–60 ЕСПБ) и може трајати од три до 18 месеци.
За организацију кратког програма студија важе општа правила усвојена за високо
образовање и то: оптерећење полазника током радне недеље од максимално 40 часова
од чега је 20–30 часова контактне наставе.
Активна настава обухвата теоријска предавања и практичне вежбе у обиму од 20–30
часова (односно интегрисана предавања и вежбе) недељно и додатну праксу/обуку на
радном месту у обиму од 10–30% од часова активне наставе.
Наставни процес примењен за реализацију кратког програма студија мора бити
усаглашен са општим принципима рада ВШУ.
Настава на кратком програму студија може бити организована на три начина и то:
класично у просторијама ВШУ у којима она изводи акредитоване студијске програме,
као настава на даљину и комбиновањем ова два начина.
Настава на кратком програму студија одвија се независно од наставе на студијским
програмима.
Члан 7.
Предлог кратког програма студија доноси наставно-уметничко-научно веће
факултета односно Веће интердисциплинарних студија Универзитета (у даљем
тексту: надлежно Веће), након чега се исти доставља Сенату који даје одобрење.
Након добијеног одобрења Сената, ВШУ кратки програм студија доставља
Националном савету за високо образовање ради евидентирања.
ВШУ може почети са уписивањем полазника и извођењем кратког програма студија
након евидентирања од стране Националног савета за високо образовање.
Члан 8.
ВШУ која организује кратки програм студија у обавези је да пре евидентирања
кратког програма студија код Националног савета за високо образовање, Сенату
достави следећа документа:
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 документацију о кратком програму студија;
 уверење о акредитацији студијског програма из уметничке односно научне
области којој припада кратки програм студија, уколико постоји акредитован
студијски програм.
Документација о кратком програму студија садржи:















назив кратког програма студија;
циљ и исход кратког програма студија;
опис посла за који се припремају полазници;
број полазника;
информацију о праву уписа и неопходним компетенцијама полазника;
одлуку ВШУ о доношењу кратког програма студија;
уговор са бар једним послодавцем који је спреман да ангажује полазнике који
заврше кратки програм студија (с тим што послодавац има право избора лица
које запошљава), или са послодавцем који је спреман да своје запослене пошаље
на додатну обуку кроз кратки програм;
курикулум са подацима о предметима, распореду предмета и њиховој
условљености;
број ЕСПБ који обезбеђује кратки програм студија (и сваки предмет), односно
на други начин јасно изражен обим наставног процеса;
за сваки предмет јасно дефинисани: циљ, исходи учења и обуке, програмски
садржај, начин и методе извођења наставе, начин провере стеченог знања и
полагања завршног испита, наставна литература и обим изражен бројем ЕСПБ,
односно на други јасан начин;
списак наставног особља са основним професионалним подацима и податком о
начину ангажовања;
уговор са наставном базом за реализацију дела практичне наставе,
праксе/обуке.

Наставна база је организациона целина у којој су обезбеђени услови за остваривање
праксе код послодавца.
Орган пословођења ВШУ гарантује за:
1) тачност података у документацији за евидентирање кратког програма студија;
2) испуњавање обавезе достављања информације о броју издатих сертификата на
крају сваке школске године.
Члан 9.
Једном донет кратки програм студија може бити реализован за потребе и других
послодаваца по динамици која не угрожава квалитет наставног процеса и не омета
редовно извођење акредитованих студијских програма.
Број полазника који су уписани на кратки програм студија треба по могућности
ускладити са потребама које су исказане у уговору са послодавцем/послодавцима,
односно одређен је у складу са постојећим кадровским, просторним и
организационим могућностима ВШУ које обезбеђују потребан квалитет наставног
процеса и не ометају редовно извођење акредитованих студијских програма.
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Члан 10.
Кратки програм студија може организовати ВШУ самостално или као заједнички
програм са две или више ВШУ из земље или из иностранства.
ВШУ које организују и изводе заједнички кратки програм студија закључују уговор
којим се регулишу сви елементи неопходни за реализацију кратког програма студија.
Надлежно Веће усваја документ о реализацији заједничког кратког програма студија
(у даљем тексту: Документ), у коме се дефинишу сви елементи који обезбеђују
испуњење одговарајућих стандарда за извођење заједничког кратког програма
студија.
Саставни део Документа је и одлука надлежног Већа о усвајању Документа.
Документ и одлука надлежног Већа се достављају Сенату на одобрење.
Заједнички кратки програм студија могу да организују и изводе две и више ВШУ које
имају статус правног лица и које морају имати дозволу за рад министарства
надлежног за послове високог образовања.
Заједнички кратки програм студија се остварују у седиштима ВШУ, при чему се
прецизно дефинишу делови кратког програма студија који се реализују у појединим
седиштима.
Сертификат о завршеном кратком програму студија потписују ректор односно декан
факултета који учествује у реализацији кратког програма студија у случају
заједничког сертификата, односно лица која су овлашћена да потписују двоструки
сертификат о завршеном кратком програму студија.
Члан 11.
У реализацији наставе на кратког програма студија могу бити ангажована лица у
звању: асистент, сарадник у настави, доцент, ванредни професор и редовни професор.
За потребе реализације наставе на кратком програму студија, ВШУ може ангажовати
и предаваче ван радног односа, наставнике страних језика, наставнике вештина и
сараднике ван радног односа, у складу са општим актом Националног савета за високо
образовање.
За потребе реализације дела практичне наставе, или праксе/обуке која се реализује
ван ВШУ, ВШУ може изабрати у звање сарадник ван радног односа (сарадник
практичар) лице запослено у установи где се део практичне наставе, или
пракса/обука реализује.
ВШУ може уговором о ангажовању или уговором о допунском раду да ангажује
предаваче, сараднике и туторе (онлајн студија) који имају неопходне компетенције
(знања и вештине) и референце из области струке за коју се ангажују.
Члан 12.
ВШУ својим актима одређује услове, начин и поступак одређивања наставних база
које поседују услове за одвијање дела практичне наставе или пракса/обука за потребе
реализације кратког програма студија.
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Међусобна права и обавезе ВШУ и наставне базе могу бити регулисани и уговором на
основу кога се припрема и доноси кратки програм студија.
Члан 13.
Документацијом о кратком програму студија може бити предвиђена обавеза
полагања испита за проверу склоности и способности односно пријемног испита као
услов за упис полазника на кратки програм.
Поступак полагања испита за проверу склоности и способности односно пријемног
испита и рангирања кандидата за упис на кратки програм студија спроводи комисија
за упис коју именује ректор односно декан.
У случају из става 1. овог члана у документацији се прописује начин бодовања
пријављених кандидата за упис на кратки програм.
Начин бодовања се дефинише за сваки кратки програм и чине га бодови остварени на
испиту за проверу склоности и способности односно пријемном испиту и бодови
остварени по основу претходног образовања
Члан 14.
Права и обавезе полазника регулисане сy појединачним уговором закљученим између
ВШУ, полазника и послодавца који је своје запослене уписао на кратки програм
студија.
Полазник има право на:
1) квалитетно образовање и објективну оцену знања;
2) благовремене и тачне информације о свим питањима која се односе на кратки
програм студија;
3) самоорганизовање и право да изрази своје ставове;
4) једнаке услове студирања који важе за све полазнике;
5) различитост и слободу од дискриминације.
Полазник је дужан да:
1)
2)
3)
4)

потпише уговор о похађању кратког програма студија;
поштује опште акте ВШУ;
поштује права запослених и других полазника и студената у ВШУ;
учествује у доношењу одлука у складу са законом.

Полазник има право на жалбу у складу са статутом ако ВШУ прекрши неку од обавеза
из става 2. овог члана.
Члан 15.
Критеријуми за утврђивање школарине одређују се општим актом Савета ВШУ.
ВШУ је дужна да пре објављивања конкурса за упис нових полазника утврди износ
школарине за кратки програм студија.
Школарина обухвата образовне услуге за цео кратки програм студија.
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