УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Услови за упис на основне академске студије
Члан 5.
У прву годину основних академских студија које реализује Академија, може да
се упише лице које има завршено средње образовање.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на пријемном испиту -тесту опште културе и информисаности, према
мерилима утврђеним овим правилником и конкурсом за упис студената на студијске
програме.
Упис лица из става 2. овог члана условљен је позитивним успехом на
пријемном испиту- тесту опште културе и информисаности, односно са успешно
положеним допунским и диференцијалним испитима, у складу са посебним општим
актом Академије.
Члан 6.
Кандидат за упис на основне академске студије полаже пријемни испит из
теста опште културе и информисаности.
Пријемни испит обухвата проверу знања из области које се изучавају у
средњој школи, а на основу теста опште културе и информисаности. .
Академија је дужна да обезбеди тајност садржаја теста опште културе и
информисаности до самог почетка пријемног испита.
Упис без полагања пријемног испита
Члан 7.
На прву годину основних академских студија може се без пријемног испита
уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена;
2. студент основних академских студија друге високошколске установе.
Лица из става 1. овог члана достављају:
1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за
упис у наредну школску годину;
2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним
испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.
Лица из става 1. овог члана могу остварити право на упис на прву годину
студија уколико се рангирају у оквиру одобреног броја кандидата.
Лице из става 1. тачка 2. овог члана могу се уписати на основне академске
студије по основу критеријума сходно Закону о високом образовању и научину
избора предмета из других студијских програма и услова за прелазак са других
студијских програма у оквиру истих или сродних студија одлуком коју доноси
Наставно-научно веће Академије по осонову:
 упорођење вредности и обима програма врши се на основу оптерећења
израженог кроз вредност ЕСПБ;
 упоређивањем укупног оптерећења лица које подноси захтев на промену
студијског програма у оквиру истих или сродник области студија. На осонову
овог критеријума Наставно-научно веће Академије ће узети у обзир број
недељних часова, предавања, вежби, семинаре, обављену верификовану
праксу од стране наставника и др.
Наставно-научно веће Академије одлучује о признавању положених испита, односно
ЕСПБ на захтев студента.

Члан 8.
Кандидат који има општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног
испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре.
Начин остваривања права кандидата из става 1. овог члана и вредновања
резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након доношења и примене
посебног прописа о општој матури.
Кандидатима који су освојили једно од прва три појединачна места на Републичком
такмичењу које организује надлежно Министарство или на међународном такмичењу
из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број
бодова из тог предмета.
Пријемни испит
Члан 9.
Пријемни испит се полаже писмено, на српском језику, односно језику на коме
се реализује настава, у складу са овим правилником.
Члан 10.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин
прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве
на конкурс за упис на студијски програм у складу са објективним могућностима
високе школе.
Члан 11.
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију: важећу
личну карту или пасош.
Дежурно лице даје упутства за рад кандидатима за полагање пријемног
испита и одговора на сва питања кандидата пре полагања пријемног испита.

Право на упис лица коме је престао статус судента
Члан 12.
Студенти прелазници са других високошколских установа и студенти којима је
престао статус студента могу поново стећи статус студента под условом:
1. да се рангирају у оквиру укупног броја студената прописаног дозволом за рад и
2. да се уписује на студијски програм који се реализује у време поновног стицања
статуса студента.

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Услови уписа на мастер академске студије

Члан 13.
На мастер академским студијама може се уписати лице које је завршило
одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и
остваривши најмање 240 ЕСПБ.
Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ.
Студијским програмом, односно одлуком Наставног-наставног већа Високе
школе утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак
студија на одређеном студијском програму. Наставно-научно веће даје мишљење и
о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати
студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

Члан 14.
Редослед кандидата за упис на мастер академских студија, утврђује се на
основу опште просечне оцене остварене на основним студијама.
Лицe којe има стечено високо образовање по прописима који су важили до
дана ступања на снагу Закона о високом образовању, има право уписа на студије из
става 1. овог члана под условима и на начин прописан овим правилником и другим
општим актима Академије.
Академија прописује ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за
упис мастер академских студија.
КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ
Члан 15.
Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијске програме доноси
директор Академије најкасније до 01. јуна за наредну школску годину на предлог
Наставно-научног већа Академије.
Конкурс садржи:
1.
број студената за сваки студијски програм који се реализује на
Академији.
2.
услове за упис;
3.
мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4.
поступак спровођења конкурса;
5.
начин и рокове за подношење приговора на регуларност
поступка;
6.
висину школарине коју плаћају студенти.
Поред осталих елемената, конкурс садржи рокове за спровођење појединих
радњи у првом - јунском, као и другом - септембарском року уколико у јунском року
на студијски програм није уписан број студената који је утврђен у складу са Законом
и Статутом Академије. Други - септембарски рок може се поред објављених,
спровести и у додатним терминима које Академија јавно објављује.
Конкурс се објављује најкасније четири месеци пре почетка школске године.
Члан 16.
Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за пријем студената коју именује
Директор Академије.
Надлежности Комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву
годину основних академских студија прописане су овим правилником и другим
општим актима Академије.
У оквиру својих надлежности Комисија:
1.
прикупља пријаве кандидата за упис,
2.
даје ближа упутства за спровођење поступка конкурса,
3.
координира рад административне службе,
4.
врши контролу њиховог рада,
5.
организује пријемни испит,
6.
прегледа радове кандидата,
7.
сачињава и објављује прелиминарну ранг листу,
8.
разматра приговоре на ранг листу,
9.
сачињава и објављује коначну ранг листу,
10. даје саопштења у вези са конкурсом.

Поступак пријављивања кандидата
Члан 17.
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид оригинална
документа, а уз пријавни лист подноси и фотокопије следећих докумената:
1.
сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
2.
диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
3.
извод из књиге рођених;
4.
уверење о држављанству;
5.
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
пријемног испита.
О спровођењу пријемног испита води се записник.
Утврђивање ранг листе
Члан 18.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија на
ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и
резултата постигнутих на пријемном испиту а према мерилима утврђеним овим
правилником и општим актима Академије.
Академија сачињава и објављује прелиминарну ранг листу пријављених
кандидата, на огласној табли и интернет страници Академије у року који је утврђен
конкурсом.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року који
је наведен у конкурсу.
Приговор се подноси Комисији за упис.
Комисија разматра приговор и даје мишљење
Одлуку по приговору доноси директор Академије.
Након одлучивања о приговорима Комисија утврђује и објављује коначну ранг
листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
ПОСТУПАК ЗА УПИС КАНДИДАТА
Члан 19.
Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа:
1. оригинална документа или оверене копије докумената из члана 17. став
1. тачке 1. и 2. овог правилника:
- сведочанства за све разреде претходно завршене школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- извод из књиге рођених,
- уверење о држављанству.
2. образац индекса;
3. два обрасца ШВ-20;
4. две фотографије, оквирно формата 4х6 cm;
5. доказ о уплати накнаде за школарину;
6. по потреби и друге доказе.
Члан 20.
Академија формира досије студента и издаје уписаном студенту индекс,
којима се доказује статус студента.
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року,
губи право на упис.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном
у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат.

