
 

 

Стандард 4: Студије 

 

Квалификације и дипломе које стичу свршени студенти одговарају карактеру и циљевима 

студијских програма. 

Квалификације које стичу свршени студенти су дате у сваком студијском програму у 

оквиру  Стандарда 4. Компетенције дипломираних студената.  

Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и 

које је на нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, али истовремено обухвата 

кључна знања из области пословне економије; 

- који су у стању да примене своје знање и који имају способности које се најчешће 

исказују смишљањем и одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља студирања; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке;  

- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним питањима; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну јавност; 

- који су развили способности које су неопходне за наставак студија 

Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање и разумевање у области пословне економије, које допуњује знање   

стечено   на   основним   академским   студијама и представља основу за примену стеченог 

знања; 

- који су у стању да примене знање у решавању   проблема у новом   или   непознатом   

окружењу; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме на основу 

доступних информација; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу  знање и начин закључивања 

стручној и широј јавности;  

- који поседују способност  да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 

 

 Студијски програми који се изучавају на Високој школи академских студија ''Академија за 

пословну економију'' Чачак испуњавају основне стандарде квалитета и Академија осигурава да 

између њих постоји потребан степен усаглашености. 

          Висока школа академских студија ''Академија за пословну економију'' Чачак објављује 

циљеве сваког од студијских програма који остварује. Академија редовно   планира  и   вреднује  

резултате   својих   студијских програма. Те активности су засноване на утврђеним циљевима и 

расположивим средствима. 

 Академија стално   развија,   унапређује   и   преиспитује   садржаје   својих студијских 

програма, у чему одлучујућу улогу има наставно особље. 

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. Обим студија 

изражава се збиром ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова потребних за стицање дипломе, уређује се 

законом. Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова. 

 

Табеле и Прилози за стандард 4:  

Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани од 2011 године у високошколској 

институцији. 

Прилог 4.1. Одлуке о прихватању студијских програма  за које се тражи акредитација у 

моменту подношења захтева за акредитацију усвојене од стране стручних органа Установе. 

Прилог 4.2. Уверења о акредитацији студијских програма  у Установи од 2011. 
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