На основу члана 127. став 2. Закона о високом образовању
(Службени гласник РС број 76/2005), члана 3. Правилника о научним,
уметничким, односно стручним областима у оквиру образовнонаучних, односно образовно-уметничких поља (Службени гласник РС
број 30/2007), одредби Правилника о листи стручних, академских и
научних назива (Службени гласник РС број 30/2007), Критеријума за
усклађивање назива стечених према прописима који су важили до
ступања на снагу Закона о високом образовању, које је прописала
Конференција универзитета Србије и члана 21. Статута Електронског
факултета у Нишу, Наставно- научно веће је, на седници одржаној
26.04.2007. године усвојило

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И УСЛОВИМА ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ
СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА КОЈИ СУ
ВАЖИЛИ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА О ВИСОКОМ
ОБРАЗОВАЊУ СА ЛИСТОМ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И
НАУЧНИХ НАЗИВА КОЈЕ ЈЕ УТВРДИО НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Члан 1.
Лице које је на Електронском факултету у Нишу стекло или
стекне високо образовање и стручни назив према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању (Службени
гласник РС број 76/2005) задржава право на његово коришћење према
прописима по којима га је стекло.
Члан 2.
Лице из члана 1. овог Правилника има иста права у погледу
запошљавања на Факултету и у другим предузећима и установама, како
у земљи, тако и у иностранству, приступа стручним испитима, уписа на
докторске студије на Факултету и другим високошколским установама,
ангажовања на научноистраживачким пројектима који се реализују на
Факултету и ван Факултета.

Члан 3.
Уколико лице, које је на Електронском факултету у Нишу стекло
или стекне високо образовање и стручни назив према прописима који
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
(Службени гласник РС број 76/2005) жели да, у смислу члана 127. став
3. и 4. Закона о високом образовању, замени стечену диплому новом
дипломом, може поднети Факултету захтев за замену стечене дипломе
новом дипломом.
Члан 4.
Захтев за замену стечене дипломе новом дипломом подноси се
Комисији за наставу, као сталној комисији Наставно-научног већа
Електронског факултета у Нишу.
Уз писмени захтев, заинтересовано лице подноси и оригинал
дипломе, односно уверења о дипломирању (уколико диплома још увек
није израђена и уручена подносиоцу захтева), уверење о положеним
испитима, фотокопију личне карте и доказ о уплати накнаде за замену
дипломе, која је утврђена Одлуком о накнадама из образовне
делатности Електронског факултета у Нишу.
Члан 5.
У поступку одлучивања по поднетом захтеву за замену дипломе
стечене по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о
високом образовању и усклађивања академског назива «дипломирани
инжењер електротехнике, са назнаком усмерења» са академским
називом утврђеним Правилником о листи стручних, академских и
научних назива, који је усвојио Национални савет за високо
образовање и утврђивања академског назива «дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства-мастер» (са назнаком области),
Комисија за наставу је дужна да се придржава критеријума које је
утврдио КОНУС:
1) Упоређивање трајања студија;
2) Усклађеност садржаја наставног плана и програма основних
студија, по коме је подносилац захтева стекао високо
образовање и академски назив и нових студијских програма
Електронског факултета у Нишу;
3) Упоређивање вредности и обима завршног, односно
дипломског рада;

4) Упоређивање укупног оптерећења лица током савладавања
завршених основних студија на Електронском факултету у
Нишу са оптерећењем од 300 ЕСПБ бодова изу члана 29. став
11. Закона о високом образовању.

Члан 6.
Поред критеријума из члана 5. овог Правилника, Комисија за
наставу се, у поступку одлучивања по поднетом захтеву за замену
дипломе, придржава и Студијских програма академских студија на
Електронском факултету у Нишу и општег акта о увођењу ЕСПБ
бодова на Електронском факултету у Нишу.
Члан 7.
По окончаном поступку усклађивања, Комисија за наставу
доноси решење о усклађивању стручног, академског, односно научног
назива стеченог по прописима који су важили до ступања на снагу
Закона о високом образовању са одговарајућим називом који је утврдио
Национални савет за високо образовање.
Када Комисија за наставу утврди да стручни, академски, односно
научни назив који је подносилац захтева стекао по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању одговара
стручном, академском, односно научном називу који је утврдио
Национални савет за високо образовање у складу са одредбама Закона
о високом образовању, Факултет подносиоцу захтева издаје нову
диплому.
Члан 8.
Комисија је дужна да поступак усклађивања спроведе у року од
30 дана од дана подношења захтева и да донесе решење по поднетом
захтеву.
Подносилац захтева има право жалбе у року од 15 дана од дана
уручења решења.
Факултет издаје нову диплому подносиоцу чији је захтев
позитивно решен, у року од 30 дана од истека рока за подношење
жалбе против решења Комисије за наставу.
Члан 9.
Комисији за наставу у поступку решавања по захтевима за
усклађивање, односно замену дипломе Електронског факултета у

Нишу, стечене по прописима који су важили пре ступања на снагу
Закона о високом образовању новом дипломом, стручну и техничку
помоћ пружају службе Секретаријата Факултета.
Члан 10.
Факултет води евиденцију о поднетим захтевима за усклађивање,
и посебну евиденцију о издатим дипломама након окончаног поступка
усклађивања стручних, академских и научних назива стечених до
ступања на снагу Закона о високом образовању са стручним,
академским и научним називима које је утврдио Национални савет за
високо образовање.
Члан 11.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником,
непосредно се примењују одредбе Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Нишу и Статута Електронског факултета у
Нишу.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
на интернет страници Факултета Електронског факултета у Нишу.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
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