На основу члана 10. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 73/10),
члана 9. Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних
звања („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 102/10) те члана 34. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву (пречишћени текст, децембар 2009.), Сенат Универзитета у
Источном Сарајеву на својој 38. редовној сједници одржаној 25. новембра 2010.
године, д о н и о ј е

ПРАВИЛНИК
о поступку еквиваленције
раније стечених звања са новим звањима
Опште одредбе
Члан 1.
(1) Овим правилником уређује се поступак еквиваленције раније стечених звања на
Универзитету у Источном Сарајеву са новим звањима, у сврху коришћења права
дефинисаних у члану 10. ставови 1. и 3. Закона о високом образовању и права из
члана 9. Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних
звања.
(2) Овај правилник се не односи на раније стечена звања на медицинским,
стоматолошким и фармацеутским факултетима, што ће бити регулисано посебним
правилником.
Критерији за еквиваленције
Члан 2.
(1) Раније стечено стручно звање након двогодишњег вишег образовања нема
еквивалента у новим звањима.
(2) Раније стечено стручно звање након специјалистичког образовања проведеног
након основних петогодишњих студија нема еквивалента у новим звањима.
(3) Научно звање магистра наука (умјетности) нема еквивалента у новим звањима.
(4) Раније стечено високо образовање и стручно звање након трогодишњих
академских студија и стручно звање стечено након трогодишњих струковних
студија, након проведеног поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова,
за 180 ECTS кредита биће изједначена са звањем (bachelor) дипломирани – 180
ECTS одговарајућег научног поља академских или струковних студија.
(5) Раније стечено стручно звање након четворогодишњих академских студија и
стручно звање стечено на четворогодишњим струковним студијама, након
проведеног поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова, за 240 ECTS
кредита биће изједначено са звањем (bachelor) дипломирани – 240 ECTS
одговарајућег научног поља академских или струковних студија.
(6) Раније стечено стручно звање на петогодишњим академским студијама, након
проведеног поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова, за 300 ECTS
кредита биће изједначено са стручним звањем (master) магистар – 300 ECTS
одговарајућег научног поља академских студија.

(7) Раније стечено стручно звање специјалисте на једногодишњим
специјалистичким студијама завршеним након четворогодишњих основних
студија, након проведеног поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова,
за 300 ECTS кредита биће изједначено са стручним звањем (master) магистар – 300
ECTS одговарајућег научног поља академских студија.
Комисија за провођење поступка еквиваленције
Члан 3.
(1) Научно-наставно (наставно-умјетничко) вијеће сваког факултета (академије)
обавезно је да именује Комисију(е) за провођење поступка еквиваленције за своје
студијске програме.
(2) Комисија из става (1) не може имати мање од три члана.
(3) Комисија(е) из става (1) проводи(е) поступак утврђивања еквивалентног броја
ECTS бодова за сваки предмет или успешно обављену активност из наставних
планова за програм(е) по којима су стечена ранија звања на том факултету
(академији).
(4) Резултат поступка из става (3) је Извјештај о еквивалентном броју ECTS бодова
за одговарајући студијски програм кога усваја научно-наставно (наставноумјетничко) вијеће факултета (академије).
(5) Комисија из става (1) обрађује појединачне захтјеве за еквиваленцију, о томе
сачињава одговарајући извјештај Вијећу са приједлогом о еквиваленцији.
(6) Комисија примјењује важећа законска рјешења и подзаконске акте усклађене са
законом, којима се регулише коришћење титула, стицање научних и стручних
звања, те листу стручних, академских и научних звања која је на снази у вријеме
доношења одлуке по захтјеву о еквиваленцији.
Јавне исправе о еквиваленцији
Члан 4.
(1) Након проведеног поступка утврђивања еквивалентног броја ECTS бодова
издаје се јавна исправа „Увјерење о вредновању наставних предмета у складу са
Европским системом преноса бодова“
(2) Након добијања Увјерења из става (1), може се издати „Увјерење о
еквивалентном звању“ и/или Додадак дипломи.
(3) Додак дипломи из става (2) је додатак дипломи коју је подносилац захтјева
стекао по важећим прописима у вријеме дипломирања.
Поступак еквиваленције
Члан 5.
(1) Поступак еквиваленције се покреће на захтјев лица које је стекло раније звање.
(2) Поступак се води на факултету (академији) на којем је стечено раније звање,
односно на факултету (академији) који је матичан за научну област на
Универзитету у Источном Сарајеву у вријеме подношења захтјева.

(3) Ако је високошколска установа на којој је стечено научно и стручно звање
престала са радом, Министарство просвјете одређује високошколску установу која
ће обавити поступак еквиваленције.
(4) Поступак се реализује кроз двије фазе. У првој фази се води поступак добијања
исправе из става (1) члана 4. У другој фази се, ако то подносилац захтјева жели,
води поступак издавања једне или обје јавне исправе из става (2) члана 4.
(5) За покретање поступка прве фазе из претходног става потребна су сљедећа
документа: (а) попуњен захтјев за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова (б)
овјерена копија дипломе о стеченој високој стручној спреми, (б) овјерена потврда о
положеним испитима, укључујући оцјену дипломског испита, (в) уплатница на
износ трошкова обраде захтјева и издавање увјерења из члана 4. став (1).
(6) Секретаријат факултета (академије) предаје документа из претходног члана
комисији из члана 3. став (1). Након обраде захтјева и увида у службену
документацију факултета (академије) Комисија сачињава извјештај са свим
релевантним подацима о подносиоцу захтјева, о студију који је завршио, звању које
је раније стекао, са приједлогом за еквиваленцију.
(7) На основу мишљења комисије декан факултета (академије) доноси «Увјерење о
вредновању наставних предмета у складу са Европским системом преноса бодова“.
(8) За покретање поступка друге фазе из става (3) овога члана потребна су сљедећа
документа: (а) Попуњен захтјев за издавање јавне исправе, (б) Увјерење о
вредновању наставних предмета у складу са Европским системом преноса бодова,
добијено у првој фази, (в) уплатница на износ трошкова издавања јавних исправа
из става (2) члана 4.
(9) Секретаријат факултета (академије) обрађује захтјев, након чега декан
факултета (академије) издаје Увјерење о еквиваленцији звања и/или Додатак
дипломи.
Подношење приговора
Члан 6.
(1) На издато Увјерење о вредновању наставних предмета у складу са Европским
системом преноса бодова може се поднијети приговор Сенату Универзитета у
Источном Сарајеву.
(2) Одлука Сената по поднесеном приговору је коначна.
Трошкови поступка
Члан 7.
(1) Трошкове поступка о еквиваленцији сноси подносилац захтјева.
(2) Висину трошкова из става (1) овога члана утврђује Управни одбор
Универзитета у Источном Сарајеву.

Ступање на снагу
Члан 8.
(1) Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на web
страницама Универзитета и факултета (академија).
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