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ИЗВЕШТАЈ
о раду студента продекана Факултета политичких наука у академској
2009/2010. години
Током академске 2009/2010. године, у домену студентског стандарда и услова
студирања учињен је видан напредак и отворене могућности да се Факултет развија као
водећа вискошколска институција на националном и регионалном плану.
Остварени резултати, хронолошки наведени у прилогу, резултат су врло добре сарадње
и координације између студентских представника и органа Управе.
1. Старијим, неболоњским, генерацијама на почетку академске 2009/2010. године
одобрен је упис у трећу и четврту годину студија без икаквих услова.
Студентима прве и друге године студија по старом програму омогућен је
прелазак на болоњски систем студирања.
2. Студентима са статусом апсолвента омогућено је полагање испита из III године
студија у апсолвентским ванредним роковима.
3. Донета је Одлука о признавању ЕСП бодова остварених током
једносеместралних или једногодишњих студија (ERASMUS, BASILEUS
programmes...), студената Факултета политичких наука, остварених на неком од
страних универзитета.
4. У складу са законском могућношћу остварено је повећање буџетске квоте за 20
% на смеровима где су студенти остварили значајне резултате током студија.
5. Услед економске кризе дата је могућност студентима
самофинансирајући да школарину плаћају у 4 једнаке рате.
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6. У складу са новим техничким захтевима осавремењен је дизајн web презентације
Факултета политичких наука.
7. Усвојен је нови Ценовник услуга за студенте којим се укинула наплата многих
услуга студентске службе.
8. Страним студентима је омогућено да студирају на Факултету политичких наука
уз исту цену школарине која важи и за домаће студенте у статусу
самофинансирајући.
9. Донета је одлука о ротацији професора на предметима Увод у политичку теорију
и Политичка економија.

10. Донето је низ одлука којим се услови студирања усклађују са изменама и
допунама Закона о високом образовању:
• Од академске 2010/2011. године постојаће 6 редовних испитних рокова
• Укинута је могућност обнове године студија
• Сви студенти који нису положили одређен предмет у текућој наставној
години, наредне године уписују исти предмет и имају право остваривања
предиспитних обавеза
• Студент нема право да добије коначну оцену без изласка на усмени део
испита
11. Донета је одлука да у циљу остваривања што бољих резултата у учењу, са
почетком академске 2010/2011. године, читаоница Факултета буде отворена за
студенте и суботом.
12. Утврђени су услови за реализацију Годишњег оквирног плана испита који би
требало да се донесе на почетку академске 2010/2011. године.
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