УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА
У НОВОМ САДУ
Број: 97/1/15
Датум: 15.09.2015.година
НОВИ САД

На основу члана 55. став 1. и члана 105а. став 3. Закона о високом образовању (“Службени гласник
РС”, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15- аутентично
тумачење и 68/15) и члана 37. став 1. тачка 12. Статута Универзитета Привредна академија у Новом
Саду (број: 166/1/10 од 15.10.2010.године, број: 26/1/11 од 02.02.2011.године и број: 2/4-4/13 од
30.09.2013.године), Сенат Универзитета Привредна академија у Новом Саду на XV седници
одржаној 15.септембра 2015.године донео је

ПРАВИЛНИК
О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА

Основне одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин и поступак признавања страних високошколских
исправа и вредновања страних студијских програма, ради наставка образовања, на Универзитету
Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2.
Страна високошколска исправа јесте диплома или друга јавна исправа издата од надлежне
високошколске установе која сведочи о успешно савладаном студијском програму високог
образовања, односно о делу студијског програма који је оцењен и документован.
Члан 3.
У поступку признавања стране високошколске исправе није дозвољена дискриминација по
било ком основу, као што је: пол, раса, језик, инвалидитет, вероисповест, политичко или друго
убеђење, национално, етничко или друштвено порекло, припадност националној мањини,
имовински или други статус.
Члан 4.
Процедуре и критеријуми за признавање стране високошколске исправе су јавно доступни.
Захтев странке
Члан 5.
Поступак признавања стране високошколске исправе, ради наставка образовања, води се на
основу поднетог захтева странке.
Захтев који странка подноси, садржи:
1. податке о странци;
2. податке о стеченој страној високошколској исправи чије се признавање тражи;
3. податке о претходно стеченом образовању.
Странка подноси захтев на обрасцу под називом ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ
ВИСОКОШКОЛСКЕ
ИСПРАВЕ
РАДИ
НАСТАВКА
ОБРАЗОВАЊА
(AКАДЕМСКО
ПРИЗНАВАЊЕ), који је саставни део овог правилника.

Члан 6.
Уз захтев, странка прилаже:
1. оверену фотокопију стране високошколске исправе;
2. превод стране високошколске исправе на српски језик оверен од стране овлашћеног
преводиоца;
3. оверену фотокопију додатка дипломи или уверења о положеним испитима;
4. превод документа из тачке 3. на српски језик од стране овлашћеног преводиоца;
5. оверену фотокопију решења надлежног органа о промени имена и/или презимена
(за особе које су промениле име и/или презиме);
6. фотокопију личне карте или друге важеће исправе из које се може утврдити идентитет
подносиоца захтева.
Поступак признавања
Члан 7.
Након пријема захтева за признавање стране високошколске исправе, Универзитет упућује
допис ЕNIC/NARIC центру надлежног органа Републике Србије, ради прибављања података о
установи на којој је стечена страна високошколска исправа.
Члан 8.
Ако установа на којој је стечена страна високошколска исправа није акредитована/призната у
држави у којој је седиште високошколске установе, Сенат Универзитета доноси решење којим се
одбија захтев странке за признавање стране високошколске исправе.

Члан 9.
Ако је страна високошколска установа акредитована/призната, Универзитет доставља захтев
са документацијом одговарајућем факултету који реализује исти или сродни студијски програм по
врсти и нивоу студија, а који странка намерава да упише/настави студије.
Члан 10.
Декан факултета из члана 9. овог правилника предлаже три до пет чланова комисије за
писање извештаја, из реда наставника факултета.
Вредновање страних студијских програма
Члан 11.
Приликом вредновања страног студијског програма, односно дела студијског програма, ради
наставка образовања, комисија узима у обзир врсту и ниво постигнутог знања и вештина, као и
податке о страној високошколској установи на којој се изводи студијски програм.
Ако комисија оцени да се студијски програм разликује од истог или сродног студијског
програма који се реализује на Универзитету, може предложити Сенату Универзитета да услови
признавање студијског програма полагањем диференцијалних испита, ради стицања додатних
исхода учења.
Извештај Комисије
Члан 12.
Извештај комисије садржи:
1. датум доношења одлуке о именовању и састав Комисије;
2. личне податке странке;
3. податке о претходном образовању;
4. податке о страној високошколској установи;
5. предлог Сенату Универзитета да донесе одлуку о признавању стране високошколске исправе
или да донесе одлуку о одбијању захтева странке.
Комисија подноси извештај на обрасцу под називом ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА
ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА
(AКАДЕМСКО ПРИЗНАВАЊЕ), који је саставни део овог правилника.

