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На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11-пречишћени текст
и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној
20.03.2013. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНАТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о вредновању ваннаставних активности студената
уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности
студената Универзитета у Београду (у даљем тексту: студенти).
Под ваннаставним активностима у смислу овог правилника
подразумева се свако релевантно ангажовање студента које није
предвиђено студијским програмом, а чији се исход може дефинисати.
Члан 2.
Ваннаставне активности студената обухватају:
• ангажовање у раду органа и тела Универзитета и факултета;
• учешће у различитим облицима научноистраживачког и
стручног рада на Универзитету и факултету;
• стручну праксу;
• добровољни рад у локалној заједници;
• такмичење на спортским манифестацијама;
• учешће на националним и међународним такмичењима;
• учешће у организацији и раду летњих школа, радионица и
конференција;
• ангажовање у раду и активностима студената са инвалидитетом.
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Члан 3.
Ваннаставне активности студента из члана 2. овог правилника
изражавају се у одговарајућем броју ЕСПБ бодова који се уписују,
заједно са описом активности и периодом у коме је активност
обављана, у додатак дипломе.
ЕСПБ бодови додељени у складу са овим правилником нису
кумулативни са ЕСПБ бодовима који се стичу у оквиру уписаног
студијског програма.
Уписом додатних ЕСПБ бодова не мења се обавеза студента да
положи све испите предвиђене студијским програмом.
II ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Члан 4.
Комисија Универзитета, односно факултета за вредновање
ваннаставних активности студената (у даљем тексту: Комисија)
утврђује испуњеност услова и обим активности изражен у ЕСПБ
бодовима за ваннаставне активности из члана 2. овог правилника.
Комисија има најмање три члана. Обавезни чланови Комисије су:
проректор за наставу, односно продекан за наставу и два представника
студената.
Председник Комисије је проректор, односно продекан задужен
за наставу.
Чланови Комисије из реда студената су: студент проректор,
односно студент продекан и један члан кога бира студентски
парламент Универзитета, односно факултета, који је учествовао у
раду студентског парламента најмање 2 године.
Мандат члана Комисије из реда студената траје годину дана.
Члан 5.
Студент који је стекао услове за доделу ЕСПБ бодова за
ваннаставне активности из члана 2. овог правилника подноси Комисији
писану молбу и доказе о испуњености услова.
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Студент може истовремено да поднесе захтев за доделу ЕСПБ
бодова по више основа.
Молба се подноси у периоду од 1. до 30. октобра за активности
реализоване током претходне школске године.
Изузетно, у случају када студент дипломира, може поднети
молбу и пре рока из става 3. овог члана.
Члан 6.
Комисија је у обавези да најкасније до 10. децембра све поднете
молбе размотри и да донесе одлуку.
Комисија може молбу, у целини или делимично, да прихвати,
одбије или да затражи допуну документације.
Комисија донету одлуку доставља подносиоцу молбе и
студентској служби.
Одлука садржи опис признатих ваннаставних активности
студента и број ЕСПБ бодова.
Одлука се евидентира у досијеу студента и у информационој
бази Универзитета, односно факултета.
Признате активности уписују се у индекс студента у студентској
служби, а оверава их проректор за наставу, односно продекан за
наставу.
III УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ ЕСПБ БОДОВА
Учешће у раду органа и тела Универзитета и факултета
Члан 7.
За учешће у раду органа и тела Универзитета и факултета током
школске године може се, у складу са обимом ангажовања, максимално
доделити:
• за чланство у Савету Универзитета, односно факултета – 2
ЕСПБ бода;
• за чланство у Сенату Универзитета, односно у наставнонаучном већу факултета – 2 ЕСПБ бода;
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• за чланство у комисији или одбору Универзитета, односно
факултета – 1 ЕСПБ бод.
Потврду о учешћу у раду органа Универзитета, односно
факултета даје председник Савета, Сената, комисије или одбора.
Члан 8.
За ангажовање током школске године у раду студентског
парламента Универзитета, односно факултета, може се, у складу са
обимом ангажовања, максимално доделити:
• студенту продекану – 6 ЕСПБ бодова;
• председнику студентског парламента факултета– 6 ЕСПБ
бодова;
• потпредседнику студентског парламента факултета– 4 ЕСПБ
бода;
• секретару студентског парламента факултета– 3 ЕСПБ бода;
• члану студентског парламента факултета– 2 ЕСПБ бода;
• студенту проректору– 6 ЕСПБ бодова;
• председнику Студентског парламента Универзитета– 6 ЕСПБ
бодова;
• заменику председника Студентског парламента Универзитета–
6 ЕСПБ бодова;
• потпредседнику Студентског парламента Универзитета– 4
ЕСПБ бода;
• секретару Студентског парламента Универзитета– 5 ЕСПБ
бодова;
• члану Студентског парламента Универзитета– 2 ЕСПБ бода;
• за рад на пројекту студентског парламента односно студентске
организације Универзитета или факултета број ЕСПБ бодова утврђује
Комисија на предлог студентског парламента у односу на врсту и
трајање ангажовања студента.
Потврду о учешћу у раду студентског парламента, или о
обављању одређене функције, издаје студентски парламент, односно
надлежни орган Универзитета или факултета по окончању школске
године током које је студент био на одређеној функцији.
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Научноистраживачки рад студената
Члан 9.
За научноистраживачки рад студенту се додељује, по активности,
најмање 6 ЕСПБ бодова.
Потврду о обављеној активности издаје проректор за науку,
односно продекан за науку.
Активности везане за научноистраживачки рад студената и
број ЕСПБ бодова који одговарају тим активности ближе се уређују
општим актом факултета.
Стручна пракса
Члан 10.
Стручна пракса која није предвиђена студијским програмом
такође представља активност која може бити вреднована.
Комисија на основу приложене документације утврђује број
ЕСПБ бодова који се могу доделити студенту за активности из става
1. овог члана.
Добровољан рад у локалној заједници
Члан 11.
За добровољан рад у локалној заједници додељују се ЕСПБ
бодови на следећи начин:
• за волонтирање на манифестацијaма (Универзијада, фестивал
науке и сл.) коју oрганизује Република Србија, ГрадБеоград,
Универзитет или факултет – 1 до 2 ЕСПБ бода, у зависности од броја
сати ангажовања;
• за волонтирање које организује студентска организација,
министарства задужена за просвету, науку, здравље, културу, социјални
рад и политику, омладину и спорт или хуманитарна организација – 1
до 2 ЕСПБ бода, у зависности од броја сати ангажовања;
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• за волонтирање у установи под ингеренцијом министарстава
задужених за просвету, науку, здравље, културу, социјални рад и
политику, омладину и спорт – 1 ЕСПБ бод;
• за друге активности број ЕСПБ бодова утврђује се општим
актом факултета.
Потврду о учешћу у добровољном раду из става 1. овог члана
издаје организатор добровољног рада, односно установа у којој је
студент волонтирао, а број ЕСПБ бодова утврђује Комисија, на предлог
студентског парламента.
Такмичење на спортским манифестацијама
Члан 12.
За успехе на спортским манифестацијама у оквиру тимова
факултета, Универзитета или Републике Србије додељују се ЕСПБ
бодови на следећи начин:
• за освојено једно од прва три места на републичким спортским
такмичењима, Универзијади или другим међународним такмичењима
– 3 ЕСПБ бода;
• за освојено прво место на другом спортском такмичењу које
организује Универзитет, ГрадБеоград, министарство задужено за
омладину и спорт или
Универзитетски спортски савез Србије – 2 ЕСПБ бода, а за
освојено друго или треће место – 1 ЕСПБ бод.
Потврду о оствареном пласману из става 1. овог члана издаје
организатор такмичења.
На основу процене активности из става 1. овог члана Комисија
доноси одлуку о додели ЕСПБ бодова.
Учешће на националним и међународним такмичењима
Члан 13.
За успехе на такмичењима и наградним конкурсима додељују се
ЕСПБ бодови на следећи начин:
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• за освојено једно од прва три места на републичким или
међународним такмичењима и наградним конкурсима – 3 ЕСПБ бода;
• за освојено једно од прва три места на такмичењима или
наградним конкурсима које организује Универзитет, ГрадБеоград,
министарства задужена за културу, омладину и спорт или друга
републичка установа – 2 ЕСПБ бода;
• за 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 бод.
Потврду о оствареном пласману из става 1. овог члана издаје
организатор такмичења или наградног конкурса.
На основу процене активности из става 1. овог члана Комисија
доноси одлуку о додели ЕСПБ бодова.
Члан 14.
За ваннаставно ангажовање које није обухваћено члановима 7-13
овог правилника студент може поднети молбу Комисији за доделу
ЕСПБ бодова у којој ће навести опис ваннаставне активности, као
и одговарајуће образложење и приложити потребну документацију
којом се потврђује ангажовање.
На основу процене активности из става 1. овог члана Комисија
доноси одлуку о додели ЕСПБ бодова.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ближе услове за доделу ЕСПБ бодова утврђује надлежни орган
факултета, укључујући и вредновање додатног ангажовања студента
који већ обавља функцију из члана 8. овог правилника.
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Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“, а примењује се од школске
2012/2013. године.
(Београд, 20.03.2013. године; Број: 61212-1656/1-13)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.
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На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 162/11 – пречишћени текст,
167/12, 172/13 и 178/14), Сенат Универзитета у Београду, на седници
одржаној 18. јуна 2014. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ВРЕДНОВАЊУ
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА
Члан 1.
У Правилнику о вредновању ваннаставних активности студената
(„Гласник Универзитета у Београду“, број 172/13), у члану 2. став 1.
после алинеје 8. додаје се алинеја 9. која гласи:
• „запажено учешће у различитим облицима културних,
уметничких и спортских активности при установама и организацијама
чији је оснивач Универзитет у Београду.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Гласнику Универзитета у Београду“.
(Београд, 23. јун 2014. године; Број: 110-3026/1-14)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Ректор
Проф. др Владимир Бумбаширевић, с.р.

Прилог 13.8б Правилник Факултета за физичку хемију о вредновању ваннаставних
активности студената
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Факултет за физичку хемију
Наставно-научно веће

На основу члана 55. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број
76/05, 100/07 – аутентично тумачење и 97/08), члана 66. Статута Универзитета у
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06) и члана 27. Статута
Факултета за физичку хемију (број: 783/2 од 5. октобра 2006. године), Наставно–
научно веће Факултета за физичку хемију, на седници одржаној дана 12.02.2010.
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 Факултета за физичку хемију 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 или
хуманитарне 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 бода, 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.
ЕСПБ бодови додељени у складу са одредбама овог правилника нису
кумулативни са ЕСПБ бодовима који се стичу у оквиру уписаног студијског програма.
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 при уписивању студента у нову школску годину
сабирају са бодовима које студент стиче полагањем испита у оквиру уписаног
студијског програма.

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: продекан за наставу, један члан из реда наставника
Факултета и један члан из реда студената Факултета.
Члана из реда наставника бира Наставно–научно веће Факултета на период од две
године.
Члана из реда студената бира Студентски парламент Факултета на период од
једне године.
Комисијом председава продекан за наставу, 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 1. до 15. септембра
за активности реализоване током текуће школске године.
Поступак за упис додатних ЕСПБ бодова уместо студента из става 1. овог члана,
по службеној дужности, могу покренути: декан и продекани Факултета, шефови
катедри Факултета и председник Студентског парламента Факултета.
Члан 6.
Комисија је у обавези да све поднете молбе размотри и о њима одлучи до 1.
октобра, када почиње наредна школска година.

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, продекан за наставу 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 – 1ЕСПБ;
 члан Комисије, односно Одбора, Факултета или Универзитета – 1 ЕСПБ;
 члан Већа групације природно–математичких наука Универзитета у
Београду – 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 Савеза студената Београда – 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 Универзитета или Скупштине Студентске
конференције универзитета Србије – 1 ЕСПБ;
 председник Комисије Студентског парламента Универзитета или Одбора
Студентске конференције универзитета Србије – 1 ЕСПБ;
 председник Савеза студената Факултета за физичку хемију – 1 ЕСПБ;
 члан Скупштине Савеза студената Београда – 1 ЕСПБ;
 члан Извршног одбора Савеза студената Београда – 1 ЕСПБ;
 координатор Ресора Савеза студената Београда – 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.
У случају оснивања нове репрезентативне студентске организације на Факултету
за физичку хемију, за учешће студената у њеном раду примењиваће се еквивалентан
број ЕСПБ бодова као за учешће студената у раду Савеза студената Факултета за
физичку хемију из става 1. овог члана.
О репрезентативности студентске организације основане на Факултету одлучује
Наставно-научно веће Факултета.
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 са Sci листе
(М21, M22 или М23) – 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;
 аутори рада који је освојио прво место на спортско–научном такмичењу
Приматијада – 2 ЕСПБ;
 председник Центра за научно–истраживачки рад студената – 2 ЕСПБ;
 аутори рада који је освојио друго или треће место на спортско–научном
такмичењу Приматијада – 1 ЕСПБ.
Бодови који одговарају активностима из става 1. овог члана јесу кумулативни, а
њихов збир одражава укупно ангажовање студената у научно–истраживачком раду
током једне школске године.
Потврду о освојеној награди из става 1. овог члана представљају дипломе које
издаје Универзитет, министарство, организација, организатор Приматијаде и сл.
Доказ о учешћу у раду Центра за научно–истраживачки рад студената представља
одлука Студентског парламента о именовању на ту функцију.
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.
Спортске активности
Члан 10.
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 Приматијади, 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 Приматијади, 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 11.
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 12.
Члану академског друштва који учествује на концерту друштва, у представи,
смотри или фестивалу 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 13.
За добровољан рад у локалној заједници додељују се ЕСПБ бодови на следећи
начин:
 волонтирање на манифестацијaма (Универзијада, Фестивал науке и сл.)
коју организује Република Србија, Град Београд, Универзитет или
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 или хуманитарна 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 физичке хемије и Факултета за физичку
хемију 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 физичке хемије представља
потврда наставника задуженог за одговарајућу манифестацију.
Друге ваннаставне активности
Члан 14.
За ваннаставно ангажовање студената које није обухваћено члановима 7–13. 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 15.
Измене и допуне овог правилника доноси Наставно–научно веће по поступку за
његово доношење.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

Проф. др Шћепан Миљанић, декан

