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ПРАВИЛНИК
О ЗАЈЕДНИЧКОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОСНОВНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

2022. ГОДИНА

На основу члана 102. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број
88/17, 27/18 - др.закон, 73/18, 67/19, 6/20-др.закони, 11/21-аут.тумачење, 67/21-др.закон
и 67/21) (у даљем тексту: Закон) и члана 218. став 3. Статута Факултета педагошких
наука Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета педагошких наука
Универзитета у Крагујевцу, на седници одржаној 6. маја 2022. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О ЗАЈЕДНИЧКОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОСНОВНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација студија, услови и поступак уписа,
правила студирања, и друга питања од значаја за реализацију заједничког студијског
програма основних струковних студија Струковна медицинска сестра васпитач (у даљем
тексту: Студијски програм).
Члан 2.
Студијски програм је заједнички студијски програм у чијем извођењу учествују
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: ФПН) и
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (у даљем тексту: ФМН).
Члан 3.
Студијски програм су струковне студије првог степена које трају три школске
године (шест семестара), са обимом од 180 ЕСПБ, чијим завршетком студент стиче
заједничку диплому и звање „струковна медицинска сестра васпитач“.
Члан 4.
ФПН и ФМН су равноправни у остваривању Студијског програма.

II РУКОВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМОМ
Руководилац Студијског програма
Члан 5.
За организацију и извођење Студијског програма надлежан је руководилац
Студијског програма.
Руководилац Студијског програма се одређује из реда наставника који изводе
наставу на Студијском програму.
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Руководиоца Студијског програма одређује заједничком одлуком декан ФПН и
ФМН.
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Члан 6.
Надлежности руководиоца Студијског програма:
организује и непосредно прати реализацију свих облика наставе на Студијском
програму,
координира рад наставника који изводе наставу на Студијском програму и
контролише реализацију плана извођења наставе,
учествује у организовању и спровођењу активности и мера за контролу квалитета,
подноси финансијски извештај декану ФПН-а и ФМН-а,
председава Већем заједничког студијског програма основних струковних студија
Струковна медицинска сестра васпитач (у даљем тексту: Веће Студијског
програма),
даје предлог одлуке декану ФПН-а и ФМН-а о појединачним захтевима
студената,
обавља и друге послове у вези са организовањем и извођењем Студијског
програма.

Веће Студијског програма
Члан 7.
За организацију и реализацију Студијског програма, поред руководиоца
Студијског програма, надлежно је и Веће Студијског програма.
Чланови Већа Студијског програма су сви наставници и сарадници који изводе
наставу на Студијском програму.
Члан 8.
Већем Студијског програма председава руководилац, који сазива седнице Већа
Студијског програма.
Веће Студијског програма може пуноважно да одлучује уколико седници
присуствује више од половине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе јавним
гласањем већином гласова присутних чланова.
Члан 9.
Надлежности Већа Студијског програма:
− предлаже саветима факултета висину школарине за самофинансирајуће студенте
на Студијском програму,
− предлаже наставно-научним већима факултета измене и допуне Студијског
програма,
− обавља и друге стручне послове у вези са реализацијом Студијског програма.
Члан 10.
Веће Студијског програма може формирати комисије за решавање одређених
питања из области организовања и извођења основних струковних студија.
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Члан 11.
Административне послове за потребе реализације Студијског програма обавља
ненаставна јединица ФПН-а.
III УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Услови за упис
Члан 12.
ФПН и ФМН утврђују заједнички предлог конкурса за упис студената у прву
годину Студијског програма, који расписује Универзитет у Крагујевцу (у даљем тексту:
Универзитет).
У прву годину Студијског програма може се уписати лице које је претходно
завршило гимназију или средњу школу здравственог или ветеринарског усмерења у
четворогодишњем трајању. Избор кандидата за упис на студијски програм обавља се на
основу општег успеха кандидата постигнутог у средњошколском образовању и успеха
постигнутог на пријемном испиту, који на јаван и унапред прописан начин организују
факултети. Елементи пријемног испита су: тест знања биологије и тест разумевања
прочитаног.
Прелазак са другог факултета
Члан 13.
Студент сродних основних струковних студија другог факултета или академије
може да пређе на Студијски програм и да упише одговарајућу годину студија.
Одлуку о одобравању преласка и признавању испита положених на другом
факултету или академији допоси Веће Студијског програма, на основу предлога
руководиоца Студијског програма.
Одлука Већа Студијског програма из става 2. овог члана је коначна.
Комисија за упис
Члан 14.
Комисија за упис на Студијски програм има шест чланова и то: три члана
предлаже декан ФПН-а, а три члана декан ФМН-а.
Комисија за упис на Студијски програм спроводи поступак уписа кандидата
према условима објављеним у конкурсу за упис на Студијски програм.

Рангирање и упис кандидата
Члан 15.
Поступак пријављивања и рангирања кандидата спроводи се према условима из
конкурса за упис на Студијски програм.
Упис кандидата обавља се на основу коначне ранг листе кандидата.
Редослед кандидата за упис у прву годину Студијског програма утврђује се на
основу:
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− општег успеха у средњошколском образовању и
− резултата пријемног испита.
Начин рангирања кандидата прилагодиће се законским оквирима по увођењу
државне матуре.
IV ПРАВИЛА СТУДИРАЊА
Члан 16.
Настава на Студијском програму реализује се кроз часове предавања и часове
вежби.
Пракса је обавезна за све студенте и има за циљ интеграцију теоријских и
практичних знања. Праксу организују факултети реализатори студијског програма, а
изводи се у партнерским установама у сваком семестру студијског програма.
Члан 17.
Студент уписује наредну годину студија уколико оствари одговарајући број ЕСП
бодова предвиђен за упис наредне године, а који је прописан Законом.
Приликом уписа наредне године студија и плаћање ЕСП бодова примењиваће се
правила општих аката ФПН-а.

V НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
Члан 18.
Наставу на Студијском програму изводе наставници и сарадници Факултета
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу.
Наставу могу изводити, поред лица из става 1. овог члана, и наставници и
сарадници ангажовани са других високошколских установа, као и лица изабрана у
научна звања.
Одлуку о ангажовању наставника и сарадника са других високошколских
установа доносе декани факултета, на предлог Већа Студијског програма.
На Студијском програму могу да се ангажују предавачи и сарадници ван радног
односа, у складу са Законом.
Одлуку о ангажовању предавача и сарадника ван радног односа доносе декани
факултета, на предлог Већа Студијског програма.

VI ИСПИТИ
Члан 19.
Испит се полаже усмено, писано, или писано и усмено.
Успех на испиту изражава се оценом, на начин уређен Законом и општим актом
Универзитета.
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