УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
Нови Сад, 23. децембра 2014. године
Број: 0101-8/61

На на основу чл. 28 ст. 2. тач. 14. Статута Правног факултета у Новом Саду, декан
доноси
ПРАВИЛА
ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА КОЈИ СУ НА РАЗМЕНИ НА СТРАНИМ
ФАКУЛТЕТИМА
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-

-

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:
Студент бира програм размене и страни факултет где хоће да студира
Треба да постоји уговор о сарадњи са страним факултетом – билатерални или
мултилатерални, или програм размене на нивоу универзитета
Код избора факултета треба да се води рачуна о наставном плану и програму који
треба да буду слични односно компатибилни са студијама на Правном факултету у
Новом Саду
Код избора предмета студент води рачуна о раније му предоченом да
позитивноправни предмети нису, по правилу, подобни за признавање
Студент бира предмете које ће слушати на размени и сачињава уговор о учењу који
потписује продекан за међународну сарадњу Правног факултета у Новом Саду и
декан/продекан страног факултета, односно овлашћено лице
ПОСТУПАК:
Студент треба да пронађе програме предмета које ће слушати на страном
факултету (на интернет страници тог факултета или да тражи програме од
надлежних служби тог факултета). Након тога, треба да пошаље молбу продекану
за међународну сарадњу у којој тражи да се испита могућност признавања
положених испита на страном факултету. Молба треба да садржи што детаљније
програме предмета који ће се слушати и полaгати. Продекан за међународну
сарадњу упућује молбу шефовима Катедара у оквиру којих се предају поједини
предмети, да се Катедра изјасни о томе да ли се положен испит на страном
факултету може признати код нас и, у складу са тим, да ли су програми предмета
компатибилни. Свака Катедра шаље одговор продекану за међународну сарадњу у
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што краћем року. Продекан о овим одлукама обавештава студента који одлучује да
ли ће отићи на размену, имајући у виду број испита који ће му се признати.
Студент уписује одређену годину студија на Правном факултету у Новом Саду и
након тога одлази на размену. Самофинансирајући студенти уплаћују пун износ
школарине.
Декан Правног факултета у Новом Саду доноси решење о упућивању студента на
размену, у којем се наводе сви подаци о размени.
ПРАВА СТУДЕНТА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ:
Студенти на размени су ослобођени обавезе оверавања семестара на Правном
факултету у Новом Саду.
Током трајања размене, студент може да полаже испите на Правном факултету у
Новом Саду (од јануарско-фебруарског испитног рока), након што докаже да је на
страном факултету одслушао зимски семестар. Потребно је да са страног факултета
донесе потврду о одслушаном семестру и може да полаже све испите који се до
краја тог семестра могу полагати на Правном факултету у Новом Саду.
Након повратка са размене, студент подноси молбу Продекану за међународну
сарадњу у којој тражи признавање семестара одслушаних на страном факултету и
положених испита. Студент подноси молбу и потврду о студирању на страном
факултету, као и уверење о положеним испитима, са програмом предмета које је
положио. Продекан упућује молбу шефовима катедара да се признају испити и да
се одреди оцена са којом ће испит бити признат. Катедре достављају одговор
продекану, а декан доноси решење о признавању испита и семестара.
Студент који одлази на размену, по повратку мора да испуни услов за упис наредне
године, који важи за све студенте Правног факултета у Новом Саду.
Уколико се студенту признаје одређени испит из предмета који се предаје на вишој
години студија Правног факултета у Новом Саду, тај испит не може да буде узет у
обзир код рачунања броја бодова за упис наредне године студија. Тај испит ће му
се признати када буде могао да га полаже по плану и програму Правног факултета
у Новом Саду.
Декан
___________________
проф. др Ранко Кеча
Доставити:

-

катедрама
Студентској служби
Продекану за међународну сарадњу
А/А

