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ИЗВЕШТАЈ
Специјалне комисије за израду Правилника о вредновању ваннаставних
активности студената
Поштовани,
Специјална комисија за израду правилника и вредновању
ваннаставних активности је у протеклом периоду на основу увида у
Правилнике о вредновању ваннаставних активности студената на другим
Факултетима саставила Правилник за Филозофски факултет. При том су
председник комисије и студент продекан одржали састанак са доц. др
Софијом Стефановић која је кординатор Факултета за ЕСПБ бодове. Она је
подржала предлог о увођењу овог Правилника, а акценат би требало ставити
на стручне праксе и научни рад студената. Такође је изразила неслагање да
учешће студената у органима Факултета и студентским организацијама
треба да иде у збир ЕСПБ бодова већ би то требало да се уноси само као
додатак дипломи.
Увод
Мисија високошколског образовања је стварање професионалца који
поседује адекватне компетенције из своје области рада. Међутим, потребе
праксе показују да се у савременом друштву траже појединци који, поред
стручне компетентности, поседују додатне вештине и способности које не
могу стећи приликом испуњавања обавеза предвиђених студијским
програмом. Управо неке од тих додатних вештина и способности студент
може стећи кроз ваннаставне активности.
Ваннаставне
активности
студентима
представљају
начин
конструктивног утрошка слободног времена током студирања, а корисне су

за њихов лични развој и професионално усавршавање. Оне су добровољне и
нису обухваћене студијским програмом.
Ваннаставне активности могу бити повезане са студијама и будућом
професионалном каријером студента, а могу бити повезане и са личним
усавршавањем у смислу развијања вештина комуникације, креативности,
организационих способности, развијања такмичарског духа и тимског духа.

Видови и значај ваннаставних активности

Наставни процес
Студентски представници активно учествују у раду органа и тела
Факултета чије надлежности покривају обезбеђивање квалитета Факултета,
праћење и унапређење квалитета наставе, евалуацију педагошког рада
наставника и сарадника и друге активности које имају везе са побољшањем
квалитета наставне делатности Факултета. Повратне информације студената
о квалитету студијских програма, имплементацији реформе студијских
програма, о раду наставника и сарадника, неопходне су за идентификовање
потенцијалних проблема који се јављају у наставном процесу и пружају
могућност једноставнијег проналажења решења проблема.
С тога, ангажовање студентских представника у раду органа и тела
Факултета је, дугорочно посматрано, значајно за обезбеђивање савремених и
атрактивних студијских програма који су усаглашени са потребама стручне
праксе.

Научно-истраживачки рад
Научно-истраживачки рад студената вишеструко је релевантан вид
ваннаставног ангажовања, иако по свом обиму, дубини и сврси није
компарабилан за другим научним активностима које се реализују на
Факултету. Студент укључен у научно-истраживачки рад добија прилику да
усмереним самосталним радом са додељеним ментором, у оквиру
активности центара за научно-истраживачки рад, стекне додатна сазнања из
области која га уско интересује али, можда значајније, и компетенције које
су применљиве у свакој области његовог каснијег професионалног рада –
способност да темељно претражује и заузме критички став према доступној
литератури што му омогућава да прати савремена достигнућа у струци; да
ради као део тима и преузме одговорност за реализацију постављених
циљева у оквиру зацртаног временског оквира; да користећи доступне
ресурсе реализује своје идеје и објективно евалуира значај достигнућа; да
концепте, који су често апстрактни и непознати, вербализује и на атрактиван,
пријемчив начин у краткој форми представи аудиторијуму.

Промоција Факултета
Студенти нашег Факултета активно учествују у разноврсним
студентским активностима на нивоу Универзитета и шире. Представници
Студентског парламента ангажовани су у Парламенту и другим органима и
телима Универзитета где доприносе процесу реформе, покрећу иницијативе
и штите интересе свих студената Универзитета. Наши студенти учествују на
домаћим и међународним студентским Конгресима где презентују научноистраживачке радове реализоване на Факултету. Спортисти се такмиче на
различитим спортским манифестацијама. Наш Факултет је у значајној мери
заступљен и у међународним студентским асоцијацијама.
Ангажовање и успеси наших студената на форумима изван Факултета
значајно доприносе промоцији Факултета у универзитетској академској
заједници и широј јавности.

Вредновање ваннаставних активности

Питање које се логично намеће је зашто би Факултет, који примарно
школује будуће стручњаке из области које се изучавају на Факултету,
требало да вреднује па тиме и подстиче ваннаставне активности студената?
Тржиште рада све више тражи појединце који осим стручне спреме
поседују и додатне вештине и способности. Мали број студената успе рано
да препозна ову чињеницу и развије жељу да поред фокуса на студијске
обавезе један део свог времена посвети и ваннаставним активностима које,
поред осталог, доприносе његовом личном усавршавању. Мада је несумњиво
да мотивација појединца мора бити основ за такве активности, Факултет
може да допринесе формирању климе у којој се студент осећа подстакнутим
да се у такве активности и укључи. Један од начина је да се формализује
начин признавања и вредновања таквих активности.
Извесно је да студент сам ове активности може навести у свом
curriculum vitae али се тада јављају два проблема – питање проверљивости и
релевантности. Како је већина ваннаставних активности у одређеној мери
везана за Факултет, Факултет је у најбољој позицији да процени
релевантност таквог ангажовања па је и најприродније да Факултет буде тај
који ће формално признавати неке од ових активности, пружајући им
додатну дозу легитимитета. Ово је важно и за студента, који добија стимулус
од Факултета, а посебно за послодавца, који добија непристрасну и
свеобухватну информацију о датим активностима. Доношењем новог Закона
о високом образовању предвиђено је постојање тзв. додатка дипломи који,
према смерницама Европске комисије, треба да обезбеди додатан ниво
транспарентности и пружи објективан опис свих достигнућа и компетенција

усвојених током студија. Између осталог, шести сегмент додатка дипломи
оставља простора за унос додатних информација о ангажовању студента.
Тиме постоји могућност да признате ваннаставне активности, са описима
ангажовања и стечених компетенција, постану део додатка дипломи.
Различите ваннаставне активности подразумевају и различит обим
ангажовања. За некога ко чита додатак дипломи ове активности су тешко
компарабилне услед чега постоји и опасност од њиховог произвољног
вредновања и стављања ангажовања значајно различитог обима у исту раван.
Суштински дакле, послодавцу и другима тешко је да квантификују обим
ваннаставног залагања. Због тога је корисно да се свакој ваннаставној
активности придружи известан број ЕСПБ поена, као вредносно-неутралног
показатеља обимности те активности. Ова расподела ЕСПБ може се
извршити по принципу који је аналоган расподели ЕСПБ за различите
предмете у курикулуму. Предложена расподела (у предлогу Правилника)
заснована је на премиси да 1 ЕСПБ одговара ангажовању у трајању 25-30
часова током школске године. Придруживање ЕСПБ поена одговарајућим
активностима не мора нужно утицати на фаворизацију одређеног вида
ангажовања.
Увођење Правилника о вредновању ваннаставних активности има за
циљ ближе дефинисање правила за стицање додатних ЕСПБ, промовисање
ваннаставних активности и адекватну валоризацију ових активности.

Законски оквир
1. Закон о високом образовању
члан 29.
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ
бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова.
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању
студента у обиму 40- часовне радне недеље током једне школске године.
Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе
(предавања, вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада,
колоквијума, испита, израде завршних радова, добровољног рада у
локалној заједници и других видова ангажовања.
Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује
високошколска установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који
се вреднује у систему високог образовања.
Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује
високошколска установа својим општим актом.

2. Статут Универзитета у Београду

члан 93.
(3)Укупно ангажовање студента састоји се од:
1) активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична
настава, теренска настава, менторска настава, консултације, презентације,
пројекти и сл.);
2) самосталног рада;
3) колоквијума;
4) испита;
5) израде завршног рада;
6) добровољног рада у локалној заједници, организованог од стране
Универзитета, односно факултета на пројектима од значаја за локалну
заједницу (хуманитарна активност, подршка хендикепираним лицима и сл.);
7) других облика ангажовања, у складу с општим актом високошколске
установе (стручна пракса и сл.).
(4) Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада из става 3.
тачка 6. Овог члана уређује наставно-научно веће факултета, односно Веће
за мултидисциплинарне студије Универзитета.
3. Статут Филозофског факултета
Члан: 30
Сваки предмет, односно студијско подручје из студијског програма
исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ
бодова.
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању
студента у обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.
Укупно ангажовање студента састоји се од:
активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари,
практична настава, теренска настава, менторска настава, студијски
истраживачки рад, консултације, презентације, пројекти и сл.);
- самосталног рада;
- колоквијума;
- испита;
- израде завршног рада;
- добровољног рада у локалној заједници, организованог од
стране Универзитета, односно Факултета на пројектима од
значаја за локалну заједницу (хуманитарна активност, подршка
хендикепираним лицима и сл.);
- других облика ангажовања, у складу са студијским програмом
(стручна пракса и сл.).

ПРЕДЛОГ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Филозофски факултет
Наставно-научно веће

На основу члана 29. Закона о високом образовању („Службени
гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење и 97/08), члана 93.
Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број
131/06) и члана 30. Статута Филозофског факултета, Наставно–научно веће
Филозофског факултета, на седници одржаној дана **.**.****. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују критеријуми и поступак
вредновања ваннаставних активности студената основних студија
Филозофског факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту:
Факултет).
У контексту овог правилника, под ваннаставним активностима
студената подразумева се свако релевантно ангажовање студената које није
предвиђено студијским програмом, а чији се исходи могу дефинисати.

Члан 2.
Ваннаставне активности студената обухватају:
- ангажовање у органима и телима Факултета, Универзитета и министарстава
задужених за просвету, науку, омладину и спорт;
- ангажовање у раду Студентског парламента Факултета, Студентског
парламента Универзитета, Студентске конференције универзитета Србије и
студентских организација.
- научно–истраживачки рад студената;
- такмичење на спортским манифестацијама у оквиру тимова Факултета,
Универзитета и Републике Србије;
- ангажовање у академским културно–уметничким друштвима и другим
академским друштвима;
- добровољан рад у локалној заједници, који организује Факултет,
Универзитет, студентска организација, министарства задужена за просвету,
науку, здравље, социјални рад и политику, омладину и спорт, хуманитарне
или друштвено корисне организације;
- учешће на конференцијама, семинарима, фестивалима, конгресима,
конкурсима, скуповима и др. који су посвећени науци, образовању, спорту,
култури и сл;
- друге активности које надлежна Комисија оцени као релевантне.

Члан 3.
Свакој ваннаставној активности одговара одређени број ЕСПБ бодова,
у распону од 0 до 3 ЕСПБ сао ограничењем до 6 ЕСПБ у току основних
студија, који се уписују, заједно са описом активности, у индекс и додатак
дипломи.
Изузетно, студентима који студирају по плановима и програмима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању признате
ваннаставне активности, заједно са описом активности, уписују се у индекс и
додатак дипломи без одговарајућег броја ЕСПБ бодова.

Уписом додатних ЕСПБ бодова не мења се обавеза студента да
положи све испите предвиђене студијским програмом и оствари
одговарајући број ЕСПБ бодова за стицање дипломе одговарајућег нивоа
студија.
Додатни ЕСПБ бодови се сабирају са бодовима које студент стиче
полагањем испита у оквиру уписаног студијског програма у току текуће
студијске године.

II ДОДЕЉИВАЊЕ ДОДАТНИХ ЕСПБ БОДОВА

Комисија за доделу додатних ЕСПБ бодова

Члан 4.
Вредновање ваннаставних активности студената, утврђивање
испуњености услова и доношење одлука о додељивању додатних ЕСПБ
бодова спроводи Комисија за доделу додатних ЕСПБ бодова (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију чине три члана и то: управник Одељења, један члан из реда
наставника истог Одељења, и један члан из реда студената са истог
Одељења.
Члана из реда наставника бира Одељење на период од три године.
Члана из реда студената бира Студентски парламент Факултета на
период од једне године.
Комисијом председава управник Одељења, по функцији.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова
Комисије.

Члан 5.
Студент који сматра да је током школске године задовољио услове за
стицање додатних ЕСПБ бодова, дефинисане овим правилником, у писаној
форми подноси комисији молбу за упис додатних ЕСПБ бодова. Уз молбу,
студент прилаже и сву релеванту документацију.
Студент може истовремено да поднесе захтев за упис додатних ЕСПБ
бодова по више од једног основа.
Молба се подноси студентској служби Факултета у периоду од 15.
новембра до 1. септембра идуће године за активности реализоване током
текуће школске године.

Члан 6.
Комисија је у обавези да све поднете молбе размотри и о њима одлучи
до 15. Септембра.
Комисија може молбу, у целини или деловима, да прихвати, одбије
или затражи додатну документацију.
Рок одговора Комисије на приложену додатну документацију је 15
дана од дана подношења исте.
Комисија одлуке са образложењем доставља подносиоцу молбе и
студентској служби, која у случају позитивне одлуке, исту евидентира у
досијеу студента.
У случају позитивне одлуке, управник Одељења признате активности
уписује у индекс студента.
Одлука мора да садржи опис признатих ваннаставних активности који се
уноси у додатак дипломи и одговарајући број ЕСПБ бодова.

III РАСПОДЕЛА ДОДАТНИХ ЕСПБ БОДОВА

Органи и тела Факултета и Универзитета

Члан 7.
За учешће студената у раду органа и тела Факултета и Универзитета
додељују се ЕСПБ бодови на следећи начин:
- члан Савета Факултета или Универзитета – 1 ЕСПБ;
- члан радних група министарстава задужених за просвету, науку, омладину
и спорт – 1 ЕСПБ;
- члан Наставно-научног већа Факултета или Сената Универзитета – 1 ЕСПБ;
- члан Комисије, односно Одбора, Факултета или Универзитета – 1 ЕСПБ;
- члан Већа одељења Факултета – 1 ЕСПБ;
Потврда о учешћу студента у раду органа и тела Факултета и
Универзитета, из става 1. овог члана, издаје председник тог органа или тела.

Студентски парламент и студентске организације

Члан 8.
За учешће студената у раду Студентског парламента Универзитета,
Студентског парламента Факултета и студентских организација додељују се
ЕСПБ бодови на следећи начин:
- студент проректор или студент продекан – 3 ЕСПБ;
- председник Студентске конференције универзитета Србије – 3 ЕСПБ;
- председник Студентског парламента Универзитета, Студентског
парламента Факултета или репрезентативне студентске организације – 2
ЕСПБ;
- потпредседник Студентске конференције универзитета Србије – 2 ЕСПБ;
- потпредседник Студентског парламента Универзитета или Студентског
парламента Факултета – 1 ЕСПБ;
- секретар Студентског парламента Универзитета, Студентског парламента
Факултета или Студентске конференције универзитета Србије – 1 ЕСПБ;
- члан Студентског парламента Факултета, Универзитета или Скупштине
Студентске конференције универзитета Србије – 1 ЕСПБ;
- председник Комисије Студентског парламента Универзитета или Одбора
Студентске конференције универзитета Србије – 1 ЕСПБ;
- председник Спортског удружења, Савеза студената Факултета или друге
репрезентативне студентске организације Факултета – 2 ЕСПБ;
- потпредседник Спортског удружења, Савеза студената Факултета или
друге репрезентативне студентске организације Факултета – 1 ЕСПБ;
- секретар Спортског удружења, Савеза студената Факултета или друге
репрезентативне студентске организације Факултета – 1 ЕСПБ;
Потврда о учешћу студента у раду Студентског парламента
Факултета, Студентског парламента Универзитета, Студентске конференције
универзитета Србије и студентских организација, из става 1. овог члана,
представља одговарајућа одлука Студентског парламента Факултета,
Студентског
парламента
Универзитета,
Студентске
конференције
универзитета Србије или студентске организације о избору на ту функцију,
са напоменом да члану није онемогућена ова погодност због неактивности,
јер у супротном случају члану није дозвољено да оствари ову погодност.
О репрезентативности студентске организације основане на Факултету
Студентски парламент или Веће одељења Факултета уколико је студентска
организација основана као клуб студената тог одељења.

Научно-истраживачки рад студената

Члан 9.
За научно–истраживачки рад студената додељују се ЕСПБ бодови на
следећи начин:
- аутори рада објављеног у међународном научном часопису – 3 ЕСПБ;
- аутори рада објављеног у домаћем научном часопису – 2 ЕСПБ;
- аутори рада који је презентован на научној конференцији – 1 ЕСПБ;
- аутори рада награђеног наградом Универзитета у Београду за најбољи
стручни и научно-истраживачи рад – 3 ЕСПБ;
- аутори рада награђеног наградом Града Београда, министарстава
задужених за просвету, науку, омладину и спорт, привредних комора,
друштвених организација и других фондова и фондација – 2 ЕСПБ;
Потврду о освојеној награди из става 1. овог члана представљају
дипломе које издаје Универзитет, министарство, организација, или неке
друге сличне манифестације на којој учествују студенти Факултета и сл.
Бодови који одговарају активностима из става 1 овог члана се могу
сабирати без ограничења из члана 3, јер њихов збир означава укупно
ангажовање студената у научно-истраживачком раду у току једне студијске
године.
Доказ о објављеном раду у домаћем, односно међународном, научном
часопису представља штампани примерак рада из часописа у коме је
објављен рад или web страница часописа на којој је прихваћени рад објављен
у електронској форми (са doi бројем).
Доказ о презентовању рада на научној конференцији представља
штампани зборник апстраката или радова са те конференције.

Пракса

Члан 10.
За стручну праксу која није укључена у студијски план и програм
одељења, репрезентативност и предлог о количини додатних ЕСПБ у датој
години доноси веће одељења.
Додатни ЕСПБ овог члана се могу сабирати без ограничења из члана
3. става 1, јер њихов збир означава укупно ангажовање по питању стручних
пракси у току једне студијске године.
Предлог одељења студент прилаже Комисији за доделу додатних
ЕСПБ.

Спортске активности

Члан 11.
За успехе на спортским манифестацијама у оквиру тимова Факултета,
Универзитета или Републике Србије додељују се ЕСПБ бодови на следећи
начин:
- освојено једно од прва три места на републичким спортским такмичењима,
Универзијади или другим међународним такмичењима – 3 ЕСПБ;
- освојено прво место на Филозофијади, некој другој сличној манифестацији
на којој учествују студенти Факултета, у Универзитетској лиги или другом
спортском такмичењу које организује Универзитет, Град Београд,
министарство задужено за омладину и спорт или Универзитетски спортски
савез Србије – 2 ЕСПБ;
- освојено друго или треће место на Филозофијади, некој другој сличној
манифестацији на којој учествују студенти Факултета, у Универзитетској
лиги или другом спортском такмичењу које организује Универзитет,
министарство задужено за спорт или Универзитетски спортски савез Србије
– 1 ЕСПБ.
Потврду о оствареном пласману из става 1. овог члана представља
диплома, сертификат или потврда, коју издаје организатор такмичења.
У случају тимских спортова уз потврду из става 2. овог члана
Комисији се доставља регистровани списак учесника, односно чланова
репрезентације Факултета, Универзитета или Републике Србије, код
организатора такмичења.
Комисија, односно Факултет, задржава право провере аутентичности и
веродостојности приложеног списка из става 3. овог члана.

Уметничка такмичења и наградни конкурси

Члан 12.
За успехе на уметничким такмичењима и наградним конкурсима
додељују се ЕСПБ бодови на следећи начин:
- освојено једно од прва три места на републичким или међународним
такмичењима и наградним конкурсима – 3 ЕСПБ;
- освојено једно од прва три места на такмичењима или наградним
конкурсима које организује Универзитет, Град Београд, министарства
задужена за културу, омладину и спорт или друга републичка установа
културе – 2 ЕСПБ;

- освојено једно од прва три места на такмичењима или наградним
конкурсима која се организују на градском или општинском нивоу, или које
организује градска или општинска установа културе – 1 ЕСПБ.
Потврду о оствареном пласману из става 1. овог члана представљају
диплома,
сертификат или потврда, које издаје организатор такмичења или наградног
конкурса.

Академска друштва

Члан 13.
Члану академског друштва који учествује на концертима друштва, у
представама, смотрама или фестивалима додељује се 1 ЕСПБ.
Потврду о учешћу у раду академског друштва из става 1. овог члана
издаје овлашћено лице академског друштва.
Комисија, односно Факултет, задржава право провере аутентичности и
веродостојности приложене потврде из става 2. овог члана.

Добровољан рад - волонтирање

Члан 14.
За добровољан рад у локалној заједници додељују се ЕСПБ бодови на
следећи начин:
- волонтирање на манифестацијaма (Универзијада, Фестивал науке, Ноћ
музеја и сл.) коју организује Република Србија, Град Београд, Универзитет и
Факултет – 1 до 2 ЕСПБ, у зависности од броја сати ангажовања;
- волонтирање које организује студентска организација, министарства
задужена за просвету, науку, здравље, културу, социјални рад и политику,
омладину и спорт, хуманитарна или друштвено корисна организација – 1 до
2 ЕСПБ, у зависности од броја сати ангажовања;
- волонтирање у установи под ингеренцијом министарстава задужених за
просвету, науку, здравље, културу, социјални рад и политику, омладину и
спорт – 1 ЕСПБ.
- Учествовање у популаризацији одређеног смера на Факултету и Факултета,
у средњим школама, Петници и другим образовним установама – 1 до 2
ЕСПБ, у зависности од ангажовања.

Потврду о учешћу у добровољном раду из става 1. овог члана
представља диплома, сертификат или потврда, коју издаје организатор
добровољног рада, односно установа у којој је студент волонтирао.
Потврду о учествовању студента у популаризацији одређеног смера
Факултета представља
потврда наставника задуженог за одговарајућу манифестацију.

Друге ваннаставне активности

Члан 15.
За ваннаставно ангажовање студената које није обухваћено члановима
7 – 14. овог правилника студент може поднети молбу за доделу додатних
ЕСПБ бодова у којој ће навести опис ваннаставне активности, као и
образложење њене релевантности. На основу процене о релевантности
активности, Комисија доноси одлуку о признавању, односно непризнавању
исте.
Уколико Комисија одлучи да прихвати молбу у обавези је да
признатој активности придружи и одговарајући број ЕСПБ, у складу са
исходима исте.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Измене и допуне овог правилника доноси Наставно–научно веће по
поступку за његово доношење.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од датума доношења (у
случају додатака допломи), изузев дела о додели додатних ЕСПБ који који ће
се применити након следеће акредитације Факултета.

С поштовањем.
Комисија је радила у саставу: Милица Перић, Јелисавета Белић,
Исидора Чолић, Димитрије Крњајски и Срђан Марковић.

Доставити:
- председнику парламента
- архиви Парламента

Председник комисије

Срђан Марковић

