The document "Rules and Regulations on Distance Learning at the University of Kragujevac" is officially
approved by the Rectors Collegium at the University of Kragujevac at the meeting from 2.12.2013.The
Senate of the University of Kragujevac will officially approve the Rules and regulations document in
January 2014.
Predlog pravilnika je usvojen od strane Rektorskog kolegijuma UNIKG usvojen na sednici 2.12.2013.
Senat UNIKG ce usvojiti pravilnik u Januaru 2014. godine.

ПРЕДЛПГ ПРАВИЛНИКА П УЧЕОУ НА ДАЉИНУ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Студијски прпграм кпјим се реализује ушеоем на даљину је прпграм заснпван на
специфишним метпдама и технплпгијама ушеоа на даљину, кап и ресурсима кпји пбезбеђују
оегпвп квалитетнп извпђеое.
Виспкпщкплска устанпва мпже акредитпвати студијски прпграм на даљину за сваку пбласт
и свакп пбразпвнп–наушнп и пбразпвнп–уметнишкп ппље, акп се наставни садржај мпже
квалитетнп усвпјити крпз студије на даљину и акп пбезбеђује исти нивп знаоа диплпмираних
студената, исту ефикаснпст студираоа и исти нивп квалификације кап и у слушају традиципналнпг
нашина реализације студијскпг прпграма.
Студијски прпграми мпгу, али не мпрају, да се ппклапају са прпграмима кпје
виспкпщкплска устанпва реализује на традиципналан нашин. Укпликп се исти студијски прпграм
реализује и на традиципнални нашин, студије на даљину се рашунају кап ппсебна наставна група.
Студијски прпграм на даљину мпже да се прганизује на академским и струкпвним
студијама првпг и другпг нивпа.
Нашин реализације студијскпг прпграма треба да буде метпдплпщки прилагпђен ушеоу на
даљину.

ПРПГРАМ И МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕОЕ
Наставни план и материјал за ушеое на даљину у ппгледу квалитета, садржаја и пбима у
пптпунпсти пдгпварају предвиђеним исхпдима ушеоа.
Наставним планпм јаснп се дефинищу метпде и технплпгије ушеоа на даљину.
Кпмплетан наставни материјал унапред је припремљен у електрпнскпм пблику и on–line
дпступан.

Академска и административнп–технишка ппдрщка студентима прецизнп је дефинисана, уз
детаљан ппис нашина и динамике кпмуникације и интеракције са студентима.

СТУДЕНТИ
Упис студената на студијске прпграме кпји се реализују на даљину пбавља се пп истим
критеријумима кпји важе за студијске прпграме кпји се реализују на традиципналан нашин.
Студенти кпји студирају на даљину пбезбеђују материјалнп–технишке услпве (пдгпварајућу
рашунарску ппрему, приступ Интернету) да прате наставни прпцес на даљину.
Студенти уписани на студије на даљину имају прпхпднпст за наставак студија на
пдгпварајући прпграм кпји се извпди на традиципнални нашин и пбрнутп, на нашин и ппд услпвима
дефинисаним актима виспкпщкплске устанпве.

ПРПВЕРЕ ЗНАОА И ПЦЕОИВАОЕ
Ппдсистем за прпверу знаоа студената је интегрисан у систем за управљаое прпцеспм
ушеоа на даљину и ппдржава разлишите пблике ушеоа и прпвере знаоа (кпнсултације,
самппрпвера, предиспитне прпвере, извещтаји, испит).
Заврщни испити се пплажу у седищту виспкпщкплске устанпве, пднпснп у пбјектима
наведеним у дпзвпли за рад виспкпщкплске устанпве.
Одбрана заврщнпг рада пбавезнп се извпди у седищту устанпве.

НАСТАВНП ПСПБЉЕ
Виспкпщкплска устанпва има квалификпванп и кпмпетентнп наставнп пспбље за извпђеое
студијскпг прпграма кпји се реализује ушеоем на даљину.
Наставници су пдгпвпрни за писаое наставнпг материјала, тестпва за предиспитне прпвере
и за заврщни испит, кап и за усклађиваое свих активнпсти на савлађиваоу пптребнпг знаоа.
Пптребан брпј наставника и сарадника за реализацију студијскпг прпграма ушеоа на
даљину пдређен је стандардима за акредитацију и прпверу квалитета виспкпщкплских устанпва и
студијских прпграма.
Наставнишке кпмпетенције за ушеое на даљину, ппред кпмпетенција предвиђених за
традиципналан вид ушеоа, пбухватају и сппспбнпст наставника за припрему on–line наставних
активнпсти, реализацију on–line наставних активнпсти, кап и за on–line прпверу знаоа студената.
Наставник је дужан да:


уппзна студенте са пкружеоем за on–line ушеое, са ппсебним акцентпм на систем за
управљаое ушеоем и мпгућнпстима оегпвпг ефективнпг кприщћеоа;






прпцени ефикаснпст пкружеоа за on–line ушеое и сугерище неппхпдна унапређеоа;
пдржава кпмплетну, ташну и ажурну евиденцију какп би се унапредилп ушещће
студената на on–line курсу;
прати ппстигнућа студената тпкпм курса;
пружи студентима јасне и прецизне ппвратне инфпрмације п напредпваоу и
ппстигнућима и, када је тп неппхпднп, укаже на нашине какп да унапреде ппстигнућа.

НЕНАСТАВНП ПСПБЉЕ
Виспкпщкплска устанпва кпја акредитује бар један студијски прпграм кпји се реализује
ушеоем на даљину пбезбеђује бар једнпг администратпра система за технишку ппдрщку прпцесу
ушеоа на даљину, укљушујући и административнп–технишку ппдрщку студентима кпји студирају на
даљину.

РЕСУРСИ (ППРЕМА, БИБЛИПТЕКА, ПРПСТПР)
Виспкпщкплска устанпва пбезбеђује ппрему и кпмуникаципнп–инфпрматишке технплпгије
за усппстављаое и пдржаваое двпсмерне кпмуникације на линији наставник – студент ради
реализације пбразпвних активнпсти на даљину (делпви наставе, кпнсултације, самппрпвере,
прпвере знаоа у склппу предиспитних пбавеза, прпјекти, семинарски радпви и слишнп).
Информациона инфраструктура
Рашунарска платфпрма за ушеое на даљину је језгрп инфраструктуре за ушеое на даљину.
Она представља кпмплексни систем, кпји уз технплпщке кпмппненте укљушује и низ
прганизаципних, администраципних и инструкципних кпмппненти за ушеое на даљину. Приликпм
избпра платфпрме треба впдити рашуна какп п садржајним и педагпщкп–дидактишким аспектима,
такп и п технишким аспектима (ппдржанпст платфпрми, хардверски захтеви, лакпћа кприщћеоа и
администрације, ппузданпст, итд.).
Виспкпщкплска устанпва мпра да пбезбеди једну интегрисану рашунарску платфпрму са
специјализпваним спфтверпм за реализацију студија на даљину, щтп ппдразумева:
 смещтај, шуваое и дистрибуцију мултимедијалних наставних садржаја намеоених за
сампсталнп усвајаое (текст, звушне и видеп инфпрмације) и за кпмплетнп управљаое
прпцеспм ушеоа;
 разлишите пблике наставе: јавнп емитпваое временски планиранпг наставнпг дпгађаја
(емитпваое предаваоа или дискусија наставника/струшоака снимљене уз ппмпћ видеп
камера уживп или раније направљенпг и припремљенпг видеп снимка), исппруку
предаваоа и мултимедијалних наставних материјала са сервера;
 квалитетну двпсмерну кпмуникацију наставника и сарадника са студентима кпја пмпгућава
услуге електрпнске ппщте, дискусипних фпрума и дискусија у реалнпм времену;








јединствен кприснишки интерфејс кпји ппдржава вище категприја кприсника, укљушујући
студенте, наставнике и административнп пспбље, са пдгпварајућим системпм кпнтрпле
приступа и защтите садржаја;
дефинисаое пвлащћеоа за ппстављане материјала пд стране наставника и сарадника,
административнпг пспбља и студената;
мпгућнпст евидентираоа приступа систему пд стране свих кприсника, щтп укљушује и
евидентираое времена кпје студент прпведе на прпушаваоу наставнпг материјала;
прпверу и пцеоиваое студената ппмпћу тестпва, а уз ппдрщку и ппд кпнтрплпм
специјализпванпг спфтверскпг пакета;
виспку ппузданпст система крпз пдгпварајући систем кпнтрпле приступа и защтите
садржаја.

Елементи инфраструктуре за ушеое на даљину требалп би да буду прилагпђени за
кприщћеое пд стране лица са ппсебним пптребама.

Библиотека
Виспкпщкплска устанпва пбезбеђује приступ сппственпј или другим пдгпварајућим
библиптекама, а ппсебнп прганизацијама кпје су специјализпване за исппруку у електрпнскпм
пблику учбеника и других наставних и наушних публикација.

Простор
Виспкпщкплска устанпва распплаже прпстпрпм кпји пп велишини и услпвима пбезбеђује
нпрмалнп пбављаое класишних кпнсултација, заврщнпг испита, рад административнпг пспбља и
смещтај и рад на пдржаваоу интегрисане рашунарске платфпрме за ппдрщку ушеоу на даљину.
У циљу ппбпљщаоа квалитета кпнсултација, виспкпщкплска устанпва мпже да пснује
кпнсултаципне центре гепграфски удаљене пд седищта устанпве кпји имају инфпрмаципнп–
кпмуникаципну пснпву интегрисану у систем за ушеое на даљину, струшну литературу и
пмпгућавају практишнп вежбаое.

УНУТРАШОИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА
Виспкпщкплска устанпва дпнпси стратегију пбезбеђеоа квалитета студијских прпграма кпји
се реализују ушеоем на даљину и предузима пптребне активнпсти за реализацију стратегије и
мере за унапређеое квалитета.
Виспкпщкплска устанпва ппсебнп прати:
 квалитет извпђеоа наставе;
 квалитет пбављаоа испита;
 успещнпст студената у студираоу у целини и на ппјединашним предметима;





квалитет ппстављених материјала за ушеое;
квалитет академске и административнп–технишке ппдрщке студентима;
квалитет и ппузданпст рашунарске платфпрме за реализацију студија на даљину.

Виспкпщкплска устанпва предузима мере за пбезбеђеое и унапређеое квалитета.
Устанпва спрпвпди ппступак сампвреднпваоа сагласнп интернпј пплитици пбезбеђеоа
квалитета, а пбавезнп у ппступку реакредитације студијскпг прпграма кпји се реализује ушеоем на
даљину.
Устанпва сашиоава извещтај п сампвреднпваоу и јавнп га пбјављује (Wеб сајт или на други
нашин).
Тпкпм ппступка сампвреднпваоу квалитета студијскпг прпграма кпји се реализује ушеоем
на даљину устанпва треба ппсебнп да има у виду:




















кпји су пснпвни мптиви и циљеви реализације студијскпг прпграма на даљину;
какп се пбезбеђује и кпнтрплище квалитет студијскпг прпграма;
у кпјпј мери су садржај, квалитет и пбим наставнпг материјала прилагпђени ушеоу на
даљину;
у кпјпј мери су ппмпћни алати метпдишки ускађени са предвиђеним градивпм;
у кпјпј мери се студенту пмпгућава активнп ушеое и самппрпвера напредпваоа;
у кпјпј мери је пмпгућен кпнтинуирани развпј материјала за ушеое;
кпји пблици интеракције са студентима су имплементирани у прпцес академске ппдрщке
студентима (кпмуникација студента са наставницима и сарадницима);
кпји пблици интеракције са студентима су имплементирани у прпцес административнп–
технишке ппдрщке студентима;
кпмпетентнпст наставника за креираое пакета материјала за ушеое на даљину (искуствп у
креираоу материјала, ппседпваое сертификата или други дпкази п кпмпетенцијама);
кпмпетентнпст наставника и сарадника за реализацију студијских прпграма на даљину
(академска ппдрщка);
пптребан брпј наставника и сарадника;
на кпји нашин су студенти уппзнати са услпвима и специфишним захтевима студија на
даљину, а ппсебнп п материјалнп технишким услпвима (рашунарска ппрема, приступ
Интернету и слишнп) кпје треба сами да пбезбеде да би мпгли да студирају на даљину;
на кпји нашин се реализује систем прпвере знаоа и пцеоиваоа;
кпмпетентнпст пспбља кпје треба да студентима пружи технишку ппрдрщку везану за
рашунарску платфпрму за ушеое на даљину, щтп укљушује ппмпћ пкп регистрпваоа и
приступа систему, кприщћеоа специфишних алата, питаоа безбенпсти и приватнпсти на
систему и слишнп;
какп се кпнтрплище квалитет рашунарске платфпрме за реализацију ушеоа на даљину;
да ли институција има пбезбеђен неппхпдан прпстпр;
да ли ппстпји приступ пдгпварајућим библиптекама.

