Висока техничка школа струковних студија - Ниш
На основу члана 104. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС''
број 76/05) и члана 63. Статута, Наставно веће Високе техничке школе струковних
студија у Нишу на седници од 28.12.2010.године, донело је

ПРАВИЛНИК

О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА
И ВРЕДОВАЊЕ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак признавања страних високошколских
исправа и вредновање страних студијских програма којим се имаоцу те исправе
утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања.
Члан 2.
У поступку признавања ради наставка образовања имаоцу високошколске
стране исправе утврђује се право на наставак започетог високог образовања, односно
право на укључивање у нивое високог образовања.
Члан 3.
У поступку признавања ради запошљавања имаоцу стране високошколске
исправе утврђује се врста и ниво студија, као и стручни назив.
Члан 4.
У поступку признавања стране високошколске исправе узима се у обзир систем
образовања у земљи у којој је стечена, студијски програм, услови уписа на студијски
програм, права која даје та високошколска исправа у земљи у којој је стечена и друге
чињенице од значаја за признавање.
Члан 5.
У поступку признавања страних високошколских исправа спроводи се
вредновање страног студијског програма, на основу врсте и нивоа постигнутих знања
и вештина.
Вредновање страног студијског програма врши Наставно веће школе узимајући
у обзир податке о страној високошколској установи на којој се студијски програм
изводи, а које прибавља Министарство
Члан 6.
Уз захтев за признавање стране високошколске исправе ради наставка
образовања или ради запошљавања, подноси се:
1. оригинал стране високошколске исправе,
2. три примерка овереног превода дипломе,
3. три примерка овереног превода додатка дипломи, односно уверење о
положеним испитима,
4. доказ о уплати накнаде за признавање.
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Члан 7.
Одлуку о вредновању страног студијског програма доноси Наставно веће школе
на предлог Комисије коју чине наставници школе из одговарајуће стручне области.
Чланове Комисије именује директор Школе на предлог одговарајућег већа
студијског програма.
Члан 8.
На основу одлуке о вредновању страног студијског програма, директор Школе
доноси решење по захтеву за признавање стране високошколске исправе.
Решење директора Школе је коначно у управном поступку.
Члан 9.
Једном извршено позитивно вредновање одређеног студијског програма важи
за све наредне случајеве када се ради о истом студијском програму.
Члан 10.
Ова Правила ступају на снагу, наредног дана од дана доношења.

Директор Школе
Проф. др Дејан Благојевић
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