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НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ, на
предлог Статутарне комисије, на основу члана 96. Закона о високом образовању и
члана 70. Статута Правног факултета у Нишу, на седници одржаној дана
01.02.2008. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА СТАЛНОГ УСАВРШАВАЊА

Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником прописују се услови, начин и поступак сталног
усавршавања лица са претходно стеченим средњим образовањем.
Члан 2.
Правни факултет у Нишу (у даљем тексту: Факултет) може самостално или
у сарадњи са другим високошколским установама реализовати програме сталног
усавршавања ван оквира студијских програма за које има дозволу за рад.
О програму сталног усавршавања који Факултет реализује у сарадњи са
другом високошколском установом закључује се уговор којим се утврђују
међусобна права и обавезе, наставни програм, трајање и организација наставе, план
и критеријуми уписа полазника и друго.
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Програми сталног усавршавања
Члан 3.
Полазници програма сталног усавршавања могу бити лица са претходно
стеченим средњим образовањем.
Лице уписано на програм из става 1. овог члана нема статус студента у
смислу Статута Факултета.
Члан 4.
Програмима за стално усавршавање полазници се упознају са појединим
облицима струке и науке ради проширивања и продубљавања стеченог знања која
су им неопходна за успешан рад у пракси, пружају им се посебна знања за
одређену врсту послова, као и знања потребна за наставак њиховог даљег стручног
образовања.
Програми сталног усавршавања реализују се путем курсева, семинара,
радионица, стручних и научних саветовања и других облика усавршавања који се
утврђују на основу наставног плана и програма које доноси Наставно-научно веће
Факултета.
Наставно-научно веће Факултета претходно одобрава наставни програм на
основу кога се реализује програм сталног усавршавања из члана 2. став 2.
Правилника.
Програми сталног усавршавања обавезно се објављују на Web презентацији
Факултета, а морају се и на други подесан начин учинити доступним јавности.
Члан 5.
У настави за стално усавршавање, осим наставника и сарадника Факултета,
могу учествовати и наставници и сарадници других високошколских установа, као
и истакнути стручњаци-практичари.
О извођењу програма сталног усавршавања и динамици реализације стара се
Центар за перманентно образовање у зависности од конкретног облика сталног
усавршавања.
Члан 6.
Наставно-научно веће утврђује висину накнаде за сваки програм сталног
усавршавања, за уверење из члана 7. став 1. овог Правилника, као и за евентуално
издату диплому у смислу члан 7. став 3. Правилника, најкасније до почетка уписа
полазника на одређени програм сталног усавршавања.
Приликом утврђивања висине накнаде из ст. 1. овог члана посебно се узима
у обзир сложеност конкретног програма усавршавања, потребно време за његово
извођење, степен оптерећености полазника као и број ангажованих наставника,
сарадника и стручњака-практичара за извођење наставе за стално усавршавање.
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Члан 7.
Полазник наставе који је уредно испунио своје наставне обaвезе добија о
томе уверење.
Уверење садржи битне податке о програму наставе коју је полазник похађао.
Ако су у настави за стручно усавршавање установљени испити или други
облици провере знања, полазник који је положио прописане испите и испунио
друге обавезе добија диплому о похађању наставе и оствареном успеху на
испитима.
Уколико Факултет са другом високошколском установом заједнички изводи
одређени програм сталног усавршавања, издају се заједничко уверење, а уколико су
испуњени услови из ст. 3. овог члана заједничку диплому.
Исправе из ст. 4. овог члана потписују декани свих ангажованих
високошколских установа.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 8.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Билтену
Правног факултета у Нишу“.
Члан 9.
Овај Правилник се објављује у „Билтену Правног факултета у Нишу“ и на
Интернет страници Факултета.

ДЕКАН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Невена Петрушић
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