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02 Број:
Предлог
На основу члана 51. ст. 11. и 12. Статута Универзитета у Београду („Гласник
Универзитета у Београду“, број: 162/11-пречишћен текст и 167/12), Сенат Универзитета
у Београду, на седници одржаној ________, доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБРАЗОВАЊА ПРОГРАМСКИХ САВЕТА И ИЗБОРА
ПРЕДСТАВНИКА У ВЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТУ
1. Општа одредба
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин образовања програмских савета за студијске
програме које организује Универзитет у Београду ( у даљем тексту: Универзитет),
надлежност, састав и број чланова програмских савета и начин избора представника
програмских савета у Веће за студије при Универзитету (у даљем тексту: Веће).
2. Образовање програмских савета
Члан 2.
Сенат Универзитета у Београду (у даљем тексту: Сенат) образује програмски
савет за сваки студијски програм студија при Универзитету.
Чланови програмског савета именују се из реда наставника оних факултета који
непосредно учествују у реализацији програма као и оних факултета који су
заинтересовани за одговарајући програм.
Уколико у реализацији студијског програма, на начин прописан општим актом
Универзитета, учествује институт у саставу Универзитета, један члан програмског
савета именује се из реда истраживача у одговарајућем научном звању који је у радном
односу на неодређено време у том институту.

Члан 3.
Програмски савет има најмање пет чланова.
Број чланова и састав програмског савета утврђује Сенат на предлог Већа.
Мандат чланова програмског савета траје три године.
Члан 4.
Програмски савет има председника и заменика председника.
Председника и заменика председника бира програмски савет из реда својих
чланова, јавним гласањем, већином гласова укупног броја чланова.
Члан 5.
Програмски савет обавља послове из свог делокруга на седницама.
Програмски савет одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Председник програмског савета доставља Већу потписан записник са седнице.
3. Надлежност програмских савета
Члан 6.
Програмски савет:
- припрема предлоге за Веће о свим питањима од значаја за организовање и
реализацију студијског програма;
- одлучује о организационим и техничким питањима извођења наставе и испита
на одговарајућем студијском програму;
- анализира ток и реализацију студијских програма и предлаже мере за њихово
побољшање;
- обавља и друге послове које му повери Веће.
Члан 7.
Програмски савет подноси извештај о раду и реализацији студијског програма
Већу најмање једном годишње.
4. Избор представника програмског савета
Члан 8.
Програмски савет бира једног представника и његовог заменика у Веће. У
случају да представник није присутан на седници Већа, заменик представника стиче
право гласа.
За представника у Већу бира се члан програмског савета у звању редовног
професора, ванредног професора или истраживача у звању вишег научног сарадника
или научног саветника.

5. Завршна одредба
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику
Универзитета у Београду“
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању
програмских савета и начину избора представника у Веће за мултидисциплинарне
студије (''Гласник Универзитета у Београду, број 134/07).

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Р е к т о р
Проф. др Владимир Бумбаширевић

О б р а з л о ж е њ е

С обзиром на то да је Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у
Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број 160/11) промењен назив Већа за
мултидисциплинарне студије тако да сада гласи: Веће за студије при Универзитету,
Предлогом одлуке усаглашена је Одлука о образовању програмских савета и начину
избора представника у Веће за мултидисциплинарне студије (''Гласник Универзитета у
Београду, број 134/07) са наведеним изменама Статута Универзитета.
Такође, због уочених проблема у раду Већа за студије при Универзитету због
недостатка кворума, предвиђено је у члану 8. да програмски савет бира и заменика
представника у Веће за студије при Универзитету, који има право гласа у случају да
представник није присутан на седници Већа.
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