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[Упутство о ванредном студирању, од 14. априла 1949. године] 
 
На основу чл. 10 Уредбе о ванредном студирању на универзитети-

ма и високим школама прописујем 
 

У П У Т С Т В О  

О ВАНРЕДНОМ СТУДИРАЊУ 

А. – Упис и полагање испита 

1) Упис ванредних студената који се први пут уписују на факулте-
те и високе школе, то јест у први семестар, врши се на почетку школске 
године. Упис у остале семестре (семестрални упис) врши се на почетку 
сваког семестра. 

Семестри се уписују редом и непрекидно до последњег семестра 
студија. 

Ванредни студенти који без оправданих разлога не упишу семестар 
губе право на студирање као ванредни студенти. 

2) Испити су појединачни и јавни и полажу се редом по годинама 
односно семестрима, како је наставним планом прописано. 

У једном испитном року студенти се могу пријавити за испите из 
предмета за које су стекли право полагања, као и из предмета из којих су 
заостали са испитима. Најпре се морају полагати и положити заостали 
предмети. 

3) За ванредне студенте постоје три редовна испитна рока: у месе-
цу јануару, јуну и септембру. 

Органи надлежни за универзитете, факултете и високе школе могу 
у споразуму са појединим факултетима и високим школама да уведу за 
ванредне студенте највише још два испитна рока и то: један у месецу 
априлу, а други у новембру. 

4) Ванредни студент дужан је да положи: 
Све испите прве године најдаље после друге године студија за-

кључно са септембарским испитним роком. Ако их у овом року не поло-
жи, губи право на студирање као ванредни студент; 

Све испите друге године после треће године студија, а најдаље о 
року у јануару четврте године студија. Ако их и у овом року не положи, 
губи право на студирање као ванредни студент. 
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Ванредни студент дужан је, пошто овери све семестре, да дипло-
мира: на факултету на коме студије трају четири године најдаље у року од 
две године, а на факултету на коме студије трају пет година најдаље у ро-
ку од три године. 

5) Док ванредни студент не положи испите за које је по наставном 
плану стекао право полагања, семестри које је уписао као ванредни сту-
дент сматраће се условно уписани. У случају прелаза са ванредног на ре-
довно студирање признаће му се пуноважним онолико семестара колико 
би без заосталих испита могао да их упише да је редовни студент. 

Б. – Организација ванредног студирања 

6) У циљу обезбеђења организовања ванредног студирања и ради 
указивања помоћи ванредним студентима, установљавају се за ванредне 
студенте годишњи курсеви, стални недељни курсеви, студиски семинари и 
остале форме наставног рада. 

7) Годишњи курсеви одржавају се при факултетима једанпут годи-
шње и њихов је задатак да помогну ванредним студентима да под руко-
водством, надзором и уз помоћ наставника савладају програм и изврше 
најнеопходније консултације и вежбе, које нису могли да обаве у устано-
вама и предузећима у којима су запослени. 

У истом циљу одржавају се стални недељни курсеви, консултације 
и остале форме наставног рада за оне ванредне студенте који се налазе у 
месту где је универзитет или висока школа. 

Ванредни студенти дужни су да посећују годишње курсеве одно-
сно сталне недељне курсеве, консултације и остале форме наставног рада. 

Годишњи курс траје петнаест дана. 
Органи надлежни за универзитете, факултете и високе школе, про-

писаће време, план рада и организацију тих курсева. 
8) Задатак студиских семинара је да пружају помоћ ванредним сту-

дентима у решавању задатака и вежби, као и у савлађивању градива, лек-
ција и научних проблема у вези са студијама. 

Студиски семинари оснивају се при факултетима и високим шко-
лама, или при надлештвима, установама и предузећима где се укаже по-
треба и могућност. 

Органи надлежни за универзитете, факултете и високе школе доне-
ће потребна упутства о оснивању и раду студиских семинара. 
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9) Ради спровођења ванредног студирања, основаће се при универ-
зитетима или факултетима и високим школама одељења, отсеци или рефе-
рати за ванредно студирање. 

Органи надлежни за универзитете, факултете и високе школе доне-
ће потребне прописе о организацији и задацима ових одељења, отсека од-
носно реферата. 

10) Да би се ванредно студирање успешно спровело, државни орга-
ни, установе и предузећа који, у смислу чл. 3 и 5 Уредбе о ванредном сту-
дирању на универзитетима и високим школама, дају потврде, оцене и ми-
шљење за ванредно студирање дужни су: 

а) да приликом давања мишљења за ванредно студирање строго во-
де рачуна о томе да ли службеник, који је завршио средњу стручну школу, 
а жели да се упише на факултет или високу школу, испуњава све услове да 
студира и да заврши студије; 

б) да запосле ванредне студенте на дужностима које одговарају 
струци коју студирају; 

в) да не оптерећују ванредне, студенте прековременим радом и 
другим обавезама; 

г) да учествују у организовању, развијању и руководству студи-
ских семинара; 

д) да одобравају својим службеницима – ванредним студентима 
плаћено отсуство ради посећивања годишњих курсева и краће отсуство за 
полагање испита; и 

ђ) да воде строгу контролу да ли и како службеници – ванредни 
студенти студирају и полажу испите. 

В. – Завршне одредбе 

11) Органи надлежни за универзитете, факултете и високе школе 
могу одобрити ванредним студентима: 

а) настављање студија у случају да су изгубили право ванредног 
студирања због неуписивања семестра; 

б) прелазак са факултета на факултет односно са отсека на отсек 
или са групе на групу (са струке на струку), али само у току прве две годи-
не студија; 

в) ванредне рокове, уколико не положе све испите из прве или дру-
ге године студија или не дипломирају у роковима прописаним у тач. 4 
овог упутства; и 
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г) да студирају струку која не одговара струци у којој су запослени. 
Органи надлежни за универзитете, факултете и високе школе могу 

у договору са факултетским саветима неке од одредаба ове тачке да ставе 
у надлежност факултета односно високе школе. 

12) Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Федеративне Народне Републике Југославије”. 

 
 

Бр. 6098 
14 априла 1949 године 
Београд 

 
Министар за науку и културу, 

   Родољуб Чолаковић, с. р. 
 
 
 

[Службени лист ФНРЈ, 5 (1949), 34, стр. 484-485] 
 
 
 
 




