
 

Стандард 8: Студенти 

Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на 

основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове 

студентима за успешно савладавање студијских програма.  

         Висока школа «Академија за пословну економију» на основу Статута и других 

општих аката, утврђује услове за упис студената.  

        Статус студента првог степена студија стиче се уписом на један од студијских 

програма Академије и то у статусу студента  који се сам финансира. 

 

         Академију може уписати лице које има одговарајуће средње образовање, односно 

лице коме је нострификована диплома о завршеном средњем образовању. 

         Страни држављани се могу уписати на неки од студијских програма Академије под 

истим условима  као и домаћи држављани уз подношење сертификата овлашћене 

организације да познаје српски језик на коме се изводи настава. 

         Упис студената се врши на основу конкурса. Конкурс за упис на студије првог 

степена (основне академске студије) расписује директор Академије.  Конкурс садржи: 

број студената за поједине студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање 

редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење 

жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. Конкурс се објављује најкасније 

пет месеци пре почетка школске године. Директор именује Комисију за спровођење 

конкурса за упис студената. 

 

           Ближи услови и поступак уписа утврђују се правилником о упису на студије 

првог степена (основне академске студије). Основ за утврђивање редоследа кандидата, 

за упис на студије првог степена, је општи успех постигнут у средњем образовању и 

резултат на пријемном испиту. На основу критеријума из конкурса, Академија сачињава 

ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на студије првог степена стиче 

кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената за упис. 

 

          Студент студија првог степена са друге самосталне високошколске установе, лице 

које има стечено високо образовање и лице коме је престао статус студента може се 

уписати на неки од студијских програма који се остварују у Академији, под условима и 

на начин прописан Правилником о упису на студије. 

 

         Упис и услови студирања на студијама другог степена–мастер студијама регулишу 

се Правилником о упису на студије. 

 

 Успешност студента у савлађивању појединог предмета непрекидно се прати и 

вреднује током извођења наставе. Укупна оцена студента на једном предмету се састоји 

од оцене коју је студент добио за предиспитне обавезе и за показано знање на испиту. 

Минимално учешће оцене коју студент добија током наставе у укупној оцени је 30%, а 

максимално 70%.  

 

 Лице које заврши студије стиче одговарајући академски назив у складу са  

Статутом и на основу Правилника о листи стручних, академских и научних звања.  

          Академија непрекидно и систематски прати успех студената и њихово 

напредовање на сваком од студијских програма које изводи и предузима мере подршке 

у случају незадовољавајућег успеха студената. 
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Табеле и Прилози за стандард 8:  

Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају на 

Установи. 

Табела 8.2. Преглед броја студената  Установе  који су стекли диплому у претходне три 

школске године. 

Табела 8.3А. Статистички подаци о напредовању студената  на Установи (студије првог степена 

са 180 ЕСПБ). 

Табела 8.3Б. Статистички подаци о напредовању студената  на Установи (студије првог степена 

са 240 ЕСПБ). 

Табела 8.3В. Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије првог степена 

са 60 ЕСПБ). 

Табела 8.3Г. Статистички подаци о напредовању студената  на Установи (студије другог 

степена са 120 ЕСПБ). 

Табела 8.3Д. Статистички подаци о напредовању студената на Установи (студије другог 

степена са 60 ЕСПБ). 

Табела 8.3Ђ. Статистички подаци о напредовању студената  на Установи (студије другог 

степена са више од 60 ЕСПБ). 

Табела 8.3Е. Статистички подаци о напредовању студената интегрисаних основних и мастер 

акедемских студија  на Установи (студије са  најмање 300 ЕСПБ). 

Табела 8.3Ж . Статистички подаци о напредовању студената  на Установи  (студије трећег 

степена са 180 ЕСПБ). 

Прилог 8.1.  Конкурс за упис студената у текућу школску годину за студијске програме 

Установе. 

Прилог 8.2. Решење о именовању комисије за пријем студената на студијске програме 

Установе. 

Прилог 8.3. Ранг листа  студената уписаних на Установи у претходној школској години. 

Прилог 8.5.  Подаци о студентском парламенту Установе. 
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