ПРАВИЛНИК О МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ

Нацрт правилника

На основу члана 63. Закона о високом образовању („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017), и
члана_________ Статута Високе пољопривредно - прехрамбене школе струковних студија
у Прокупљу, Савет Високе пољопривредно - прехрамбене школе струковних студија у
Прокупљу на седници одржаној _______________.године, усвојио је:

ПРАВИЛНИК О МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

I Опште одредбе

Члан 1.
Правилником о мастер струковним студијама (у даљем тексту: Правилник) уређује
се организација мастер струковних студија, услови и начин уписа, правила студирања,
обавезе у току студија, реализација стручне праксе, пријава и одбрана завршног рада
(мастер рад), стручни назив, права и обавезе студената и друга питања од значаја за мастер
струковне студије које изводи Висока пољопривредно - прехрамбенa школa струковних
студија Прокупљу (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
Мастер струковне студије организује и изводи Школа на акредитованом
студијском програму у складу са одредбама Закона о високом образовању, Статута и овог
Правилника.
Мастер струковне студије трају две школске године и имају најмање 120 ЕСПБ
бодова када је претходно остварен обим првог степена студија од најмање 180 ЕСПБ
бодова. Студије се изводе на српском језику.

Члан 3.
Школа организује мастер струковне студије у циљу унапређења истраживачког и
стручног рада, подизања стручног подмлатка, потреба привреде и иновирања знања из
области које се изучавају у Школи.
Студијски програми су тако конципирани да обухватају најновија стручна сазнања
из одговарајућих области које су предмет мастер струковних студија и омогућавају
флексибилан приступ жељама студената за проучавање одређених области и додатним
усмеравањем путем изборних предмета.

II Упис на мастер струковне студије

Члан 4.
Мастер струковне студије може уписати лице које је завршило основне струковне
студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова.
Право на упис имају и кандидати који су завршили специјалистичке струковне
студије ове Школе одговарајућег студијског програма.
Право на упис имају и кандидати који су завршили студије првог или започели или
завршили студије другог степена на другој високошколској установи у оквиру истог
степена и врсте студија. Кандидати морају бити из одговарајућег образовно-научног поља
и одговарајућих стручних области.
Члан 5.
За упис на мастер струковне студије у оквиру образовно-научног поља техничко технолошких наука одговарајуће стручне области су:
1. За студијски програм: Биотехнологија
- биотехничке науке
2. За студијски програм: Заштита биља
- биотехничке науке
3. За студијски програм: Савремене технологије хране
- технолошко инжењерство
III Конкурс за упис
Члан 6.
Упис на мастер струковне студије врши се на начин и по поступку прописаним
Конкурсом који расписује директор Школе, на предлог и по овлашћењу Наставног већа, за
одређену школску годину у складу са Законом о високом образовању и Уверењем о
акредитацији. Конкурс се објављује на интернет страници Школе. Конкурс за упис

садржи: број студената за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак
спровођења конкурса, рокове за подношење приговора на редослед кандидата, висину
школарине, потребна документа и друге податке. Редослед кандидата за упис утврђује се
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. Уколико два или више
кандидата имају исти број бодова предност има кандидат са већом просечном оценом
оствареном у току трајања и завршетка основних студија.
Члан 7.
Правила рангирања кандидата ближе се уређују Конкурсом за упис.
Комисију за упис и спровођење уписа именује Наставно веће Школе, на предлог
директора.
Члан 8.
Комисија за упис саставља ранг листу кандидата за упис на мастер струковне
студије и објављује је на огласној табли и интернет страници Школе у року који је утврђен
конкурсом. Кандидат има право приговора на резултат објављен на ранг листи у року од
24 сата од тренутка објављивања ранг листе. О приговору одлучује директор Школе
решењем, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од 24 сата од улагања
приговора.
Члан 9.
Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у
оквиру броја за упис утврђеног у конкурсу. Ако се кандидат који је на то стекао право не
упише у року предвиђеним конкурсом уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг
листе који испуњава све услове. Са кандидатима који се уписују на мастер струковне
студије Школа закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Члан 10.
Страни држављани могу се уписати на мастер струковне студије под истим
условима као и домаћи држављани сходно Закону.

IV Статус студента и права и обавезе
Члан 11.
Студент се уписује на мастер струковни студијски програм који се изводи у Школи
у статусу студента који сам финансира своје школовање. Висину школарине за
самофинансирајуће студенте утврђује Савет Школе на предлог Наставног већа. Својство
студента доказује се индексом.
Члан 12.

Статус студента има студент уписан на прву годину мастер струковних студија
рангиран на конкурсу за упис, у школској години за коју је уписан по том Конкурсу.
Приликом уписа године студент се опредељује за изборне предмете из којих похађа
наставу и полаже испите. Сви испити положени на Специјалистичким струковним
студијама, а који су обухваћени студијском програмом мастер струковних студија, биће
признати.
Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, опредељује
се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се
оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало
мање од 37 ЕСПБ бодова.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити
највише 100 поена. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у
предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање
30, а највише 70 поена. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према
следећој скали: од 51 до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 (седам), од 71
до 80 поена оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет), од 91 до 100 поена оцена 10
(десет). Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс.
Члан 13.
Права и обавезe студента регулисана су Законом о високом образовању, Статутом
Школе и овим Правилником.
Члан 14.
Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случајевима
утврђеним Законом о високом образовању и Статутом Школе.

Члан 15.
Студент дисциплински одговара у складу са одредбама Правилника о дисциплинској
одговорности студената Школе.

V Облици наставе и организација студија
Члан 16.
Настава на мастер струковним студијама реализује се кроз обавезне и изборне
предмете као активна настава и самостални рад студента. Активна настава остварује се
кроз: предавања, вежбе, практични истраживачки рад, друге облике наставе и
консултације. Самостални рад студента остварује се кроз припрему и активно учешће у
настави, испите, колоквијуме, тестове, семинарске радове, стручну праксу, завршни рад и
друге видове ангажовања.
Члан 17.
Наставник је обавезан да на почетку наставе упозна студенте са циљевима и
садржајем предмета, обавезном литературом, организацијом наставе по недељама односно
данима, са обавезама студената, предвиђеним облицима предиспитних активности, начина
праћења њиховог рада и оцењивања, структуром и садржајем испита, расподелом укупног
броја поена, начином формирања коначне оцене и др.
Члан 18.
Предиспитне обавезе су облици активности студента током реализације наставе
утврђене програмом предмета. Студент је дужан да реализује предиспитне обавезе на
време и на начин који је утврђен програмом предмета.

Члан 19.
Полагање испита на мастер струковним студијама организује се у току школске
године у испитним роковима, у складу са распоредом. Школа организује број и термине
испитних рокова у току школске године, у складу са Законом о високом
образовању и Статутом Школе. Испит се полаже по окончању наставе на предмету, у
складу са овим Правилником.

Студент који до краја школске године не оствари право на упис у наредну годину
студија, дужан је да поново упише годину, односно предмете које није положио.

Члан 20.
Мастер струковне студије окончавају се израдом и одбраном завршног рада
(мастер рад), након полагања свих предвиђених испита и испуњавању осталих обавеза, у
складу са студијским програмом.
Студент уписан на мастер струковне студије, може да заврши студије најкасније у
року од четири школске године.
Уколико студент не заврши студије у законом предвиђеном року, има право на
лични захтев да поново упише мастер струковне студије, при чему му се признају
положени испити и остварени ЕСПБ бодови, о чему директор доноси решење.

VI Израда и одбрана завршног рада
Члан 21.
Завршни (мастер) рад представља самостално и оригинално дело студента и резултат
је самосталног стручног рада студента, којим се систематизују постојећа знања и даје
допринос новим сазнањима. Завршни рад се израђује и брани у складу са процедуром
предвиђеном стандардима за израду завршног рада, односно студијским програмом.
Завршним мастер радом на мастер струковним студијама студент доказује:
-

Да је способан да самостално и стваралачки примењује теоријска и практична
знања стечена у току студија за одређену ужу област из струке;
Да ослонцем на своја знања и стручну литературу и истраживања успешно дајe
одговоре на постављења питања;
Да поседује способност примене знања из одабране области.

VII Стручни назив и промоција
Члан 22.
Када Комисија за одбрану завршног (мастер) рада донесе Одлуку да је кандидат са
успехом одбранио рад, сматра се да је студент завршио мастер струковне студије.
Студент који заврши мастер струковне студије стиче стручни назив струковни мастер са
назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области.

Квалификације које завршетком мастер струковних студија стичу студенти су:
-

-

-

да су показали знање и разумевање у области студирања, које допуњује знање
стечено на основним струковним студијама и представља основу за развијање
критичког мишљења и примену знања у пракси;
да су у стању да примене знања у решавању проблема у новом или непознатом
окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовнонаучног поља студија;
да имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да
расуђују на основу доступних информација;
да су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин
закључивања стручној јавности;
да су оспособљени за решавање практичних проблема у привредним
предузећима и јавним установама;

Члан 23.
Промоција је свечани чин уручења дипломе о завршеним мастер струковним
студијама. Промоцију врши директор Школе.

VIII Прелазне и завршне одредбе
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу по истеку 8 дана од дана објављивања на огласној
табли и сајту Школе.
Овај нацрт Правилника урадила је комисија у саставу:
1. др Драгана Станисављевић
2. др Драган Мишић
3. Славица Шуковић

