На основу члана 39. Статута Пословног факултета у Ваљеву, Наставно-научно веће
Факултета, на седници одржаној дана 28.05.2013. доноси

Правилник
о вредновању ваннаставних активности студената
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се дефинишу критеријуми и поступак вредновања
ваннаставних активности студената Пословног факултета Ваљево, Универзитета
Сингидунум Београд (у даљем тексту: Факултет).
У контексту овог Правилника, под ваннаставним активностима подразумева се
свако релевантно ангажовање студента које није предвиђено студијским програмом, а чији
се исходи могу дефинисати.
Члан 2.
Ваннаставне активности студената обухватају:
ангажовање у органима и телима Факултета и Универзитета;
ангажовање у раду Студентског парламента (у даљем тексту: Парламент) и других
студентских организација основаних са седиштем на Факултету;
научно-истраживачки рад студената;
такмичење на спортским манифестацијама у оквиру тимова Факултета;
добровољни рад у локалној заједници;
друге активности које надлежна Комисија оцени као релевантне.
Члан 3.
Свакој ваннаставној активности одговара одређени број ЕСПБ поена који се
уписује, заједно са описом активности, у додатак дипломи.
ЕСПБ поени додељени у складу са одредбама овог Правилника нису кумулативни
са ЕСПБ поенима који се стичу у оквиру уписаног студијског програма.
Уписом додатних ЕСПБ не мења се обавеза студента да положи све испите
предвиђене студијским програмом.
II ДОДЕЉИВАЊЕ ДОДАТНИХ ЕСПБ
Комисија за доделу додатних ЕСПБ
Члан 4.
За вредновање ваннаставних активности студената, утврђивање испуњености
услова и доношење одлука о додељивању додатних ЕСПБ одговорна је Комисија за
доделу додатних ЕСПБ (у даљем тексту: Комисија).
Комисију чине три члана и то: два из редова наставника и сарадника и један
представник студената.
Чланове из редова наставника и сарадника именује Наставно-научно веће на
период од три године.
Члана Комисије из реда студената делегира Парламент на период од једне године.
Комисијом председава члан из реда наставника.
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Рад Комисије је ближе дефинисан Пословником о раду Комисије за доделу
додатних ЕСПБ, који доноси Комисија.
Члан 5.
Студент који сматра да је током школске године задовољио услове дефинисане
овим Правилником у писаној форми подноси Комисији молбу за упис додатних ЕСПБ
поена. Уз молбу се прилажу сви релевантни документи.
Студент може истовремено да поднесе захтев за упис додатних ЕСПБ по више од
једног основа.
Молба се подноси у периоду од 1. до 30. октобра за активности реализоване током
претходне школске године.
Члан 6.
Комисија је у обавези да све поднете молбе размотри и о њима одлучи до 1.
децембра.
Комисија може молбу, у целини или деловима, да прихвати, одбије или затражи
допуну документације.
Комисија одлуке са образложењем доставља подносиоцу молбе и Служби за
студентска питања која, у случају позитивне одлуке, исту евидентира у досијеу студента.
Продекан за наставу признате активности уписује у индекс студента.
Одлука мора да садржи опис признатих ваннаставних активности који се уноси у
додатак дипломи и одговарајући број ЕСПБ поена.
III РАСПОДЕЛА ДОДАТНИХ ЕСПБ ПОЕНА
Органи и тела Факултета и Универзитета
Члан 7.
За учешће у раду органа и тела Факултета и Универзитета додељују се ЕСПБ поени
на следећи начин:
члан Савета Факултета или Универзитета – 1 ЕСПБ;
члан Комисије Факултета или Универзитета – 1 ЕСПБ;
члан Наставно-научног Већа Факултета – 1 ЕСПБ.
Потврду о учешћу у раду органа Факултета и Универзитета издаје председник
Савета, Наставно-научног Већа или председник одговарајуће Комисије.
Студентски парламент
Члан 8.
За ангажовање у раду Парламента додељују се ЕСПБ поени на следећи начин:
председник Парламента – 2 ЕСПБ;
секретар Парламента – 1 ЕСПБ;
координатор Тима у оквиру Парламента – 1 ЕСПБ;
представник године – 1 ЕСПБ.
Потврду о учешћу у раду Парламента на одређеној функцији представља
одговарајућа Одлука Парламента о избору на ту функцију.
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Научно-истраживачки рад студената
Члан 9.
За научно-истраживачки рад студената додељују се ЕСПБ поени на следећи начин:
Учешће у међународним научним скуповима – 2 ЕСПБ;
Учешће у научним скуповима нацоналног значаја – 1 ЕСПБ;
аутори рада објављеног у домаћем научном часопису – 1 ЕСПБ;
аутори рада објављеног у међународном научном часопису – 2 ЕСПБ.
Поени који одговарају активностима из става 1. овог члана јесу кумулативни, а
њихов збир одражава укупно ангажовање студента у научно-истраживачком раду током
једне школске године.
Доказ о објављивању рада у домаћем односно међународном научном часопису
или зборнику радова представља штампани примерак објављеног рада.
Спортске активности
Члан 10.
За успехе на спортским манифестицајама у оквиру тимова Факултета додељују се
ЕСПБ поени на следећи начин:
освојено једно од прва три места на домаћем студентском такмичењу– 1 ЕСПБ;
освојено једно од прва три места на међународном студентском такмичењу– 2 ЕСПБ;
Друге активности
Члан 11.
За ваннаставно ангажовање које није обухваћено члановима 7-11. овог Правилника
студент може поднети молбу за доделу додатних ЕСПБ у којој ће навести опис
ваннаставне активности, као и образложење њене релевантности.
На основу процене о релевантности активности, Комисија доноси одлуку о
(не)признавању исте. Уколико Комисија одлучи да прихвати молбу у обавези је да
признатој активности придружи и одговарајући број ЕСПБ, у складу са исходима.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Измене и допуне овог Правилника спроводи Наставно-научно веће по поступку
његовог доношења.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
ДЕКАН
Проф. др Оливера Николић
Број: I-70/5/2013
Датум: 28.05.2013. године
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