ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
(Изммјене Службени гласник 44/2015)

Члан 148.
(1) Студенти уписани на дипломски и постдипломски студиј, према одредбама
Закона о универзитету ("Службени гласник Републике Српске", бр. 12/93, 14/94, 99/04 и
92/05), могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и
правилима студија, најдуже до краја академске 2015/2016. године, осим студената
уписаних на дипломске студије у трајању од пет или шест година који могу завршити ове
студије најдуже до краја академске 2017/2018. године.
(2) Ако је високошколској установи, на коју су уписана лица из става 1. овог
члана, у међувремену одузета дозвола за рад, иста је дужна затеченим студентима
обезбиједити завршетак школовања на другој лиценцираној високошколској установи
која изводи исти или сродан студијски програм.
(3) Ступањем на снагу овог закона студенти који не доврше дипломски и
постдипломски студиј у року предвиђеном у ставу 1. овог члана могу студије наставити у
складу са овим законом.
Члан 149.
(1) Лица која су стекла или ће стећи академски назив магистра наука, односно лица
која су испуњавала услове за покретање поступка за стицање научног звања доктора
наука, према Закону о универзитету, могу стећи научни степен доктора наука одбраном
докторске дисертације у складу са наведеним законом.
(2) Лица из става 1. овог члана имају право да започну поступак за стицање
научног степена доктора наука до почетка академске 2016/2017. године, на
универзитетима који су основани у складу са Законом о универзитету на оним студијским
програмима на којима је изведена најмање једна генерација студената постдипломског
студија, с тим да се научни степен доктора наука може стећи закључно са 30. септембром
2019. године.
Члан 152.
Студент који није остварио услов за упис наредне године студија из члана 49. ст.
5. и 6. овог закона има право уписа наредне године у академској 2015/2016. години са
правом преноса највише 15 ЕЦТС бодова, без обзира на то колико је предмета
исказано бројем бодова који се преносе или са правом преноса највише два
предмета, без обзира на то са колико ЕЦТС бодова су исказани ти предмети.

