Заједничко саопштење за јавност Конференције универзитета Србије, Конференције
академија и високих школа Србије, Студентске конференције академија и високих
школа Србије, Студентске конференције универзитета Србије и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
Свесни економске и социјалне ситуације у којој се налазе студенти и њихове
породице, а која је изазвана пандемијом COVID-19, на почетку нове школске године,
Конференција универзитета Србије (КОНУС), Конференција академија и високих школа
Србије (КАССС) и Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Министарство)
изражавају пуно разумевање за студентске захтеве, које су доставиле Студентска
конференција универзитета Србије (СКОНУС) и Студентска конференција академија и
високих школа Србије (СКАССС), за изналажење начина за ублажавање штетних
економско-социјалних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19
у Србији и примену одговарајућих мера у циљу заштите здравља студената, наставника и
осталих запослених на високошколским установама током епидемије.
Имајући у виду изазове у организовању наставе током школске 2019/2020. године и
отежане услове за учење у условима изазваним епидемијом заразне болести COVID-19 у
Србији, као и анализирајући резултате успешности студената у претходним испитним
роковима, Министарство ће у сарадњи са Владом Републике Србије обезбедити
финансирање из буџета Републике Србије за све студенте који се рангирају у оквиру броја
студената који је финансиран из буџета школске 2019/20. године, односно за све студенте
који су остварили 48 ЕСПБ и рангирају се у оквиру укупног броја студената чије се студије
финансирају из буџета, у складу са Законом и одлукама Владе.
Сматрамо да је индивидуални приступ решавању захтева студената за смањење
њихових финансијских обавеза према високошколским установама једини могући начин за
излажење у сусрет интересима студената, те да је неопходно да у том процесу учествују
управе високошколских установа и студентски парламенти тих установа.
Надамо се да ће високошколске установе разумети специфичност ситуације у којој се
налазимо и да ће преиспитати мерила и критеријуме за утврђивање висине школарина за
школску 2020/21. годину, као и да ће уважити све оправдане појединачне захтеве студената
за умањење школарина за наредну школску годину, односно за рефундирање дела
школарина за школску 2019/20. године, имајући у виду материјални положај студената и
сходно условима одржавања наставе у текућој академској години.
Министарство и високошколске установе стараће се да се за студенте којима истиче
рок за завршетак студија изнађе решење за наставак студија по започетом студијском
програму.
Имајући у виду ванредну ситуацију изазвану епидемијом заразне болести COVID-19
у Србији препоручује се високошколским установама да:
− прилагоде динамику измиривања студентских обавеза према високошколским
установама и омогуће студентима уплату износа школарине у више рата;
− омогуће студентима завршних година студија основних студија упис до 90
ЕСПБ бодова;
− продуже рок за упис на мастер студије за две недеље, а за упис на докторске
студије за месец дана;

− омогуће студентима минимум два „апсолвентска“ рока, као и да трајање рокова
прилагоде епидемиолошкој ситуацији у циљу спречавања повећаног броја
студената који истовремено бораве у просторијама установе;
− у случајевима када је то могуће предвиде додатне термине за извршавање
предиспитних обавеза;
− преиспитају услове за упис виших година студија и прилагоде услове и
критеријуме уписа отежаним условима одржавања наставе и учења;
− због немогућности студената да у условима епидемије испуне своје обавезе у
изради мастер радова и докторских дисертација, у случајевима када је студенту
остао само мастер рад, односно докторска дисертација, рок за плаћање преноса
бодова који носи мастер рад, односно докторска дисертација буде до одбране
рада, али не касније од јуна 2021. године;
− омогуће студентима упис предмета на почетку сваког семестра.
Подсећају се високошколске установе да:
− члан 94. став 1. Закона о високом образовању предвиђа да високошколска
установа организује и изводи студије у току школске године која, по правилу,
почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, те је Законом остављена
могућност да високошколска установа у изузетним случајевима уз поштовање
осталих одредби Закона о организацији и извођењу студија, школску годину
започне после 1. октобра у складу са својим општим актима и проценама, при
чему се инсистира да за студенте прве године основних студија настава почне
1. октобра 2020. године;
− члан 102. став 4. Закона о високом образовању предвиђа да се при упису
студент који се сам финансира опредељује за најмање 37 ЕСПБ бодова, осим
ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова, као и
да је условљеност уписа појединачних предмета дефинисана студијским
програмом и општим актима високошколске установе;
− члан 103. став 3. Закона предвиђа да студент који у последњој години студија
има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се
финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија
(„продужена година“);
− члан 107. Закона предвиђа случајеве у којима се студенту, на лични захтев,
може одобрити мировање права и обавеза, као и да се мировање права и обавеза
студента може одобрити и у другим случајевима предвиђеним општим актом
високошколске установе;
− члан 109. ст. 2-3. Закона предвиђају да студент који студира уз рад, студент са
инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и
студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус
студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година
потребних за реализацију студијског програма, као и да се студенту, на лични
захтев, може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом
високошколске установе;
− стандарди за самовредновање и акредитацију предвиђају обавезу да
високошколска установа благовремено објави план и распоред наставе,
укључујући и испитне рокове и остале провере знања, пре почетка
одговарајућег семестра, као и да високошколска установа систематски прати

спровођење плана наставе и планова рада на појединим предметима, оцењује
квалитет наставе и предузима корективне мере за његово унапређење,
упозорава наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не
постижу одговарајући квалитет наставе на потребу побољшања и обезбеђују
им потребно усавршавање; такође, високошколска установа обезбеђује да се на
сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини доступним студентима
план рада који укључује: основне податке о предмету: (1) назив, година, број
ЕСПБ бодова, услови, (2) циљеве предмета, (3) садржај и структуру предмета,
(4) план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе), (5) начин
оцењивања на предмету, (6) уџбенике, односно обавезну и допунску
литературу и (7) податке о наставницима и сарадницима на предмету, који
подразумевају јавно објављене термине консултације и електронске адресе
наставника и сарадника;
− је неопходно да све активности (упис, испитне рокове, наставу…) организују
поштујући епидемиолошке мере које доносе Кризни штаб и Влада Републике
Србије.
У складу са изазовима рада у условима пандемија и других ванредних ситуација
подстичу се високошколске установе да даље развијају електронске сервисе (е-индекс, еупис, е-студент, е-запослени, студије на даљину, online настава, платформе за учење…), док
се Министарство обавезује да ради на проналажењу додатних средстава за финансијску
подршку процеса дигитализације у високом образовању.
СКОНУС, СКАССС, КОНУС, КАССС и Министарство наставиће са радом на
дефинисању критеријума за извођење наставе на даљину у ванредним околностима у циљу
очувања квалитета наставног процеса.
СКОНУС, СКАССС, КОНУС, КАССС и Министарство као равноправни партнери
наставиће да прате и пружају помоћ високошколским установама у организовању наставе
у условима изазваним епидемијом COVID-19 у Србији, али и да заједнички раде на
унапређењу квалитета високог образовања у Србији.

