
На основу члана 102. став 12. Закона о високом обрзовању ( „Службени гласник РС“,
број 88/2017) и члана 93. Статута Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета
Привредна академија у Новом Саду, Наставно научно веће Правног факултета за привреду
и правосуђе Универзитета Привредна Академија у Новом Саду на седници одржаној
17.09.2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О начину и поступку стицања

права студената на убрзано студирање

Садржина Правилника

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови, начин и поступак за стицање права студената

на убрзано студирање на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета
Привредна Академија у Новом Саду (у даљем тексту: Правни факултет ).

Општа одредба

Члан 2.
На основу Законом о високом образовању одређене могућности ( члан 102., став 12.)

да високошколска установа својим општим актом ближе уређује правила студија, Правни
факултет уводи могућност да студент у току школовања пређе на систем убрзаног
студирања, уколико испуни услове који су предвиђени овим Правилником.

Систем убрзаног студирања

Члан 3.

Систем убрзаног студирања ( у даљем тексту: убрзано студирање ) уводи се на трећој
и четвртој години основних академских студија.

Студент преласком на убрзано студирање стиче могућност да осим у статутом
одређеним редовним испитним роковима јануарскофебруарски, априлски, јунски,
септембар I и септембар II, испите полаже и у децембарском испитним року пшредвиђеном
за студенте у продуженом статусу.

Студент преласком на убрзано студирање стиче могућност да испите полаже не само
непосредно по окончању наставе из односног предмета, већ и пре него што одслуша наставу
из тог предмета .



На трећој години убрзано се могу полагати само предмети са треће године основних
академских студија.

На четвртој години убрзано се могу полагати само предмети са четврте године
основних академских студија.

Услови

Члан 4.

Студент стиче право на убрзано студирање ако:

1. положи у року све испите са претходних година студија

2. оствари просечну оцену најмање 8,00 за претходни период студирања.

Члан 5.

Студент може прећи на убрзано студирање тек на трећој години основних
академских студија, у складу са чланом 3. став 1. овог Правилника.

Да би и на четвртој години основних академских студија задржао статус студента на
убрзаном студирању, мора поново испунити чланом 4. предвиђене услове.

Поступак

Члан 6.

По остварењу предвиђених услова, студент подноси молбу Студентској служби.У
молби студент наводи:

1. просек оцена сваке године студија и затим укупан просек за протекли период
студирања

2. наглашава да је у року положио све испите
3. наводи име Ментора – професора Правног факултета који својим потписом

потврђује да ће у току односне школске године давати смернице и консултовати се
са студентом који је на убрзаном студирању.

Члан 7.

Молба се доставља Декану факултета који својим потписом потврђује да се студенту
одобрава прелазак на убрзано студирање, уколико су испуњени услови из члана 4. овог
Правилника.

Уколико услови нису испуњени, молба се одбија, без права студента на приговор.



Члан 8.

Када Декан одобри молбу за убрзано студирање, студент стиче могућност да у
договору са својим Ментором и професорима из предмета са односне године студија
припрема испитну материју.

Студент може полагати испит у првом предвиђеном испитном року ( члан 3. став 2.
овог Правилника ), када спреми испитну материју .

Студент није у обавези да похађа предавања, што не оспорава његово право на
потписе професора неопходних за оверу семестра.

У другим правима и обавезама студент је изједначен са осталим студентима, односно
студентима који нису на убрзаном студирању.

У студентској књижици, односно индексу приликом остварења права на убрзано
студирање, уписује се податак да је студент остварио односно право..

Завршна одредба

Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли
и сајту Правног факултета.

Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одговарајући општи акти који
другачије регулишу ова питања, и која су у супротности са овим Правилником као и
Правилник начину и поступку стицања права студената на убрзано студирање од 2007.
године.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Проф. др Марко Царић


