
 

Стандард 2: Планирање и контрола 

 

Да би остварила основне задатке и циљеве Висока школа ''Академија за пословну 

економију'' у Чачку  (у даљем тексту: Академија) врши планирање и контролу резултата 

свих облика својих образовних, научно-истраживачких активности у оквиру својих 

делатности. Академија доноси План рада за наредну годину и усваја Извештај о раду на 

крају сваке школске године на седници Наставно-научног већа. 

 

Годишњи план рада Академије садржи следеће појединачне планове: 

 План уписа студената, 

 План наставних активности, 

 План усaвршавања кадрова Академије, 

 План издавачке делатности Академије, 

 План промотивних активности, 

 План обуке кадрова, 

 План учешћа на научним скуповима, 

 Финансијски план. 

 

Академија има прописане процедуре за планирање и контролу коју врши на основу 

анализе наставих процеса и утицаја спољашњих фактора. У току школске године 

непрекидно се прикупљају подаци и врши њихова анализа. 

       

Академија редовно и систематично контролише испуњавање основних  задатака, дајући 

приоритет остварењу образовних циљева. Контрола се обавља поређењем планираних и 

остварених циљева и поређењем резултата са њеним резултатима у претходном периоду 

и са резултатима сличних високошколских установа у земљи и свету. О резултатима 

контроле  Академија сачињава извештај који је доступан јавности.  

 

Академија редовно  преиспитује  делотворност спроведеног планирања и контроле и 

ради на њиховом унапређењу.  
 

Прилози за стандард 2: 

Прилог 2.1. Усвојени план рада установе. 

Прилог 2.2. Годишњи извештај установе или сродан документ. 
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Стандард 3: Организација и управљање 

Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују 

постизање циљева високошколске установе. 

Делатност Академије остварује се у оквиру организационих јединица : 

         1.  Наставно-научна јединица; 

         2.  Научно-истраживачка јединица; 

         3.  Секретаријат. 

Организација рада наставно-научне јединице утврђује се Статутом Академије. 

Организација рада у другим организационим јединицама утврђује се  општим актима 

Академије. Систематизацију радних места утврђује Директор Академије. 

         Наставно - научна  јединица обавља делатност образовања у оквиру основних и мастер 

студија, као и остварује посебне облике стручног образовања и усавршавања. 

         Наставно образовну јединицу чине наставници и сарадници Академије. 

    Организациона јединица Секретаријат обавља послове од заједничког интереса за Академију: 

 послове за потребе студија, 

 правне послове, 

 материјално финансијске послове, 

 библиотекарске послове, 

 опште-техничке послове и одржавање, 

 кадровске и опште послове. 

      Овлашћења и одговорности органа управљања, стручних органа високошколске установе, 

као и студентског парламента утврђени су Статутом Академије. 

       Академија има орган управљања – Савет Академије.  

       Савет има 7 чланова. 

       - 5 чланова Савета бирају  наставно и ненаставно особље Академије; 

       - 1 члана Савета именују оснивачи; 

       - 1 члана Савета из реда студената, бира Студентски парламент, тајним гласањем. 

 Председник Савета бира се бира из реда представника Академије. 

 Мандат чланова Савета је три године. 

 Пословником о раду Савета, ближе се уређује рад Савета Академије. 

      Савет Академије: доноси Статут Академије, доноси финансијски план, бира и разрешава 

Директора, усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, доноси одлуку о висини 

школарине и друге важне одлуке. 

       Орган пословођења је директор Академије. Директора бира и разрешава Савет на предлог   

Наставно-научног већа. Овлашћења, надлежности и одговорности директора уређени су 

Статутом Академије. 

       Стручни орган Академије је Наставно-научно веће, које чине сви наставници Академије. 

       Рад Наставно-научног већа уређује се Пословником о раду наведеног органа. 

       Студентски парламент је орган који се организује у Академији у циљу остваривања права и  

заштите интереса студената. Учешће студената у раду Академије остварује се у студентском 

парламенту, преко изабраних представника и у органимa управљања, стручним органима и 

другим органима у којима су заступљени представници студената. 

 

Табеле и Прилози за стандард 3:  

Табела 3.1. Листа свих организационих јединица у саставу установе. 

Прилог 3.1. Статут установе.  

Прилог 3.2. Акт о организацији – ако постоји. 

Прилог 3.2. Одлука о саставу чланова Савета високошколске установе. 
 

Стандарди 

 

Стандард 4: Студије 
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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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Стандард 5: Научноистраживачки и уметнички рад 

 

 

Висока школа академских студија ''Академија за пословну економију'' Чачак, (у даљем 

тексту: Академија) поред реализације основних академских и мастер академских 

студија, планира, осмишљава и развија научно истраживачки рад. 

 

 Академија организује научно истраживачку јединицу која је у оснивању и њен рад 

ће бити дефинисан посебним Правилником. 

 

 Поступак и критеријуме за систематско праћење и оцењивање обима и квалитета 

научноистраживачког, односно уметничког рада наставног особља биће накнадно 

утврђени након акредитације. 

 

 Знања до којих ће Академија долазити спровођењем научноистраживачког и 

уметничког рада укључиваће се у наставни процес. 

 

 Академија ће подстицати и обезбеђивати услове наставном особљу да се активно 

бави научноистраживачким и стручним радом и објављивати резултате тог рада.  

           

 Академија обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим 

могућностима., старт-уп предузећа, спин-офф предузећа и других организационих јединица. 

Табеле и Прилози за стандард 5:  

Табела 5.1. Листа сарадника на Установи  укључених у научноистраживачке, стручне  и 

уметничкоистраживачке пројекате који се тренутно реализују на Установи. 

Табела 5.2. Збирни преглед научноистраживачких, уметничких и стручних  резултата на 

Установи у претходној календарској години. 

Прилог 5.1. План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада у Установи. 

Прилог 5.2. Документ о акредитацији Установе као НИО. 

Прилог 5.3. Годишњи извештај Установе или сродан документ 

Прилог 5.4. Списак  најзначајнијих објављених резултата у Установи за предходну календарску 

годину не више од 50 референци систематизован по ознакама ресорног Министарства а за поље 

уметности према класификацији КАПКА. 

Прилог 5.4.а. Општи акт установе којим је регулисана научноистраживачка односно 

уметничко-истраживачка делатност. 

Прилог 5.4.б.  План  усавршавања научног односно уметничког подмлатка за акредитациони 

период, 

Прилог 5.4.в. Резултати научноистраживачког односно уметничко-истраживачког рада у 

последњих пет година.. 

 

Стандарди 

 

 

 

Стандард 6: Наставно особље 

Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, 

уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење циљева установе. Наставно особље 

компетентно остварује студијске програме. Наставници имају обавезу да усавршавају своје 

наставничке, научне и уметничке компетенције. 

Висока школа академских студија ''Академија за пословну економију'' (у даљем тексту: 

../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%205.1.doc
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%205.2.doc


5 

 

Академија) запошљава компетентно наставно особље за потребе студијских програма 

oсновних и мастер студија које реализује. 

 

         Укупан број наставника довољан је да покрије укупан број часова наставе на 

студијским програмима које Академија реализује.  

         Наставно-научно веће Академије  анализира заступљеност наставе на свим 

студијским програмима и доноси  План пријема кадрова, у складу са циљевима, 

политиком квалитета и  развојним плановима. 

  

          На основу Плана пријема кадрова и предлога Наставно-научног већа директор 

Академије расписује конкурс за заснивање радног односа и избора у звање наставника за 

уже научне области прописане актима Академије. Конкурс се расписује у локалном 

дневном листу и на сајту Академије.  

         Услови за избор наставника и сарадника прописани су Статутом, Правилником о 

избору у звање наставника и сарадника и другим општим актима Академије. 

 

         По пријему пријава кандидата, директор именује Комисију за припрему референта и 

предлога за избор у звање. Реферат Комисије се ставља на увид јавности 30 дана. Након 

истека наведеног рока предлог се разматра на седници Наставно-научног већа које доноси 

одлуку и избору наставника у звање. На основу одлуке о избору у звање наставника 

директор закључује уговор о раду са изабраним кандидатом.  

 

 Академија испуњава све законске услове у вези са ангажовањем наставниика. Број 

потребних наставника сагласан је параметру оптерећења прописаним фондом часова на 

сваком конкретном студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 

часова активне наставе, односно 6 часова недељно. 

 

         На Академији је ангажован и одређени број сарадника чији  број одговара потребама 

студијског програма. 

 

        Сходно Закону о високом образовању и Правилнику о избору наставника и 

сарадника, избор се врши стриктним поштовањем услова за избор посебно водећи рачуна 

о стручним квалификацијама, референцама и другим неопходним условима. 

 

Табеле и Прилози за стандард 6:  

Табела 6.1.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом.  

Табела 6.2.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом.  

Табела 6.3. Листа осталих ангажованих наставника  (допунски рад, гостујући професори, 

професори емиритуси, радници са научним звањем...) 

Табела 6.4.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом. 

Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом. 

Табела 6.6. Листа осталих ангажованих сарадника (допунски рад...) 

Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима, ужим научним, уметничким 

областима односно стручним областима. 

Табела 6.8. Организација наставе за студијске програме. 

Прилог 6.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) 

са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 6.2. Правилник о избору наставног особља. 

Прилог 6.3. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са пуним радним временом. 

Прилог 6.4. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

наставника са непуним радним временом. 

Прилог 6.5. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника - 

../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%206.1.doc
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допунски рад. 

Прилог 6.6. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, 

сарадника са пуним радним временом. 

Прилог 6.7. Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве,  МА и М1/М2, 

сарадника са непуним радним временом. 

Прилог 6.8. Уговори оангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, сарадника   - 

допунски рад. 

Прилог 6.9. Одлука стручног органа високошколске установе о ангажовању особља  у наставном 

процесу које нема наставна и сарадничка звања према Закону о високом образовању (лица са 

научним звањем, стипендисти министарства, истраживачи приправници, истраживачи сарадници, 

сарадници ван радног односа, предавачи ван радног односа,....). 

Прилог 6.10. Усвојен  од стране стручног органа, списак особља  ангажованог у наставном 

процесу које нема наставна и сарадничка звања према Закону о високом образовању (лица са 

научним звањем, стипендисти министарства, истраживачи приправници, истраживачи сарадници, 

сарадници ван радног односа, предавачи ван радног односа,....). 

 

Стандарди 

 

 

 

Стандард 7: Ненаставно особље 

Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним 

радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма и циљева установе.   

Ненаставно особље у оквиру организационе јединице Секретаријат обавља послове од 

заједничког интереса за Академију:  послове за потребе студија, правне послове, 

кадровске и опште послове,  материјално финансијске послове, библиотекарске послове, 

опште-техничке послове и одржавање. 

         Ненаставно особље својим стручним и професионалним радом, потпуно посвећено 

и квалитетно обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и 

циљева Академије. 

         Студентска служба организована је тако да пружи потпуну подршку наставном 

процесу и да опслужује студенте на основним и мастер студијама. 

 

         Делокруг рада ненаставног особља као и њихова организација утврђени су 

Статутом Академије, Правилником о раду, Правилником о систематизацији радних 

места и другим актима Академије. 

 

        Правилником о раду Академије регулисан је пријем односно заснивање радног 

односа ненаставног особља у складу са захтевима процеса рада и стандардима 

квалитета. Радни однос заснива се уговором о раду.  

 

         Академија као новооснована високошколска установа настојаће у складу са 

потребама процеса рада и другим захтевима као што је повећање броја студената да 

усклади све ресурсе и запосли потребно ненаставно особље ради остварења потпуне и 

квалитетне подршке  наставном процесу. 
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Табеле и Прилози за стандард 7:  

Табела 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  

високошколској установи. 

Табела 7.1А. Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских 

експерименталних вежби са студентима. (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-

технолошке науке, Медицинске науке) 

Прилог 7.1. Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије 

(ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев. 

Прилог 7.2. Уговори о раду ненаставног особља и остало (дипломе, МА и М1/М2). 

 

 

Стандарди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 академских студија ''Академија за пословну економију'' на основу 

Статута и других општих аката, утврђује услове за упис студената.  

        Статус студента првог степена студија стиче се уписом у Академију на један од 

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

 

         У Академију се може уписати лице које има одговарајуће средње образовање, 

односно лице коме је нострификована диплома о завршеном средњем образовању. 

         Страни држављани се могу уписати у Академију 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 
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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 студената. 

 

         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 односно научни назив у 

складу са  Статутом и на основу Правилника о листи стручних, академских и научних 

назива.  

          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 8.4. Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама студената 

Установе. 

Прилог 8.5.  Подаци о студентском парламенту Установе. 

 

Стандарди 

 

Стандард 9: Простор и опрема 

 

Висока школа академских студија ''Академија за пословну економију'' (у даљем тексту: 

Академија)   поседује примерене просторне капацитете – амфитеатар, учионице, 

библиотеку, читаоницу, рачунарски центар и др., за квалитетно обављање своје 

делатности, а у складу са стандардом 9. Правилника о акредитацији високошколских 

установа. 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“, у Чачку је  закључила уговоре о 

закупу (са најмање 5 година коришћења) на локацији Булевар Вука Караџића бр.5 – 

Чачак и на локацији Цара Лазара бр. 27– Чачак, Булевар Ослобођења 92 у укупној 

површини од 1552м
2
 и тиме су обезбеђени адекватни просторни капацитети за 

реализацију наставног процеса сходно броју студената за који се тражи поновна 

акредитација. Расположиви простор задовољава одговарајуће урбанистичке, техничко 

технолошке и хигијенска услове. Сви расположиви објекти имају грађевинске и 

употребне дозволе. ,Академија обезбеђује опрему за извођење наставе у складу са 

здравственим и сигурносним стандардима о чему су студенти преко својих 

представника обавештени.  

 

Академија поседује адекватну и савремену техничку опрему која обезбеђује квалитетно 

извођење наставе на оба степена студија. Минимални ниво квалитета елемента састоји 
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се у континуираној обезбеђености опреме која по количини и квалитету омогућава 

квалитетно извођење наставног процеса, обављање научно-стручног рада, као и 

извршавања пратећих активности 

 Академија  обезбеђује простор за извођење наставе, и то: 

- објекте са најмање 2 м
2
 бруто простора по студенту,  

-  амфитеатре, учионице, лабораторије односно друге просторије за извођење 

наставе, као и библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама  

образовног процеса одређеног у пољу друштвено-хуманистичке науке, 

- одговарајући радни простор за наставнике и сараднике, 

- место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

 

Академија обезбеђује простор за административне послове за потребе студентске 

службе, секретаријата и другог административног особља. 

 

Академија организује за студенте обуке за рад на рачунарима и коришћење интернет 

сервиса. Посебан акценат Академија даје и подстиче наставнике и сараднике да 

ефикасно користе информационе технологије у наставно-образовном процесу, као и 

оспособљавању административних радника да са студентима комуницирају 

електронским путем. 

 

Високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског парламента. 
 

Табеле и Прилози за стандард 9:  

Табела 9.1. Листа просторија са површином у високошколској установи.  

Табела 9.1А. Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује 

за извођење експерименталне наставе  (Поље: Природно-математичке, техничко-технолошке и 

медицинске  науке). 

Табела 9.2.  Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској 

установи.  

Табела 9.3.  Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу студената у Установи 

(опрема вредна више од 100.000  EUR). 

Прилог 9.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу. 

Прилог 9.2. Извод из књиге инвентара. 

 

Стандарди 

 

Стандард 10: Библиотека, уџбеници и информатичка подршка 

 

Академија је за потребе студијског програма обезбедила потребну техничку опрему за 

савремено извођење наставе, која квантитативно и квалтативно задовољава постојеће 

потребе и обим рада: 2 видео пројектора, 25 рачунара за рад у компјутерској 

лабораторији, 2 штампача и 1 скенер. 

 

Компјутерски центар је на располагању студентима током читавог дана и у њему могу 

радити семинарске радове, пројекте као и користити интернет у научно-истраживачке 

сврхе. 

 

Академија је обезбедила и опремила квалитетан простор Библиотеке Академије, са 

читаоницом. Библиотека располаже са 1000 библиотечких јединица релевантном за 

извођење студијског програма. Библиотека је отворена преко целог дана, како би 

студентима и наставном особљу литература била на располагању. 

 

../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%209.1.doc
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%209.1A.doc
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%209.2.doc
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%209.3.doc
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Академија за пословну економију обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом 

уџбеничком литературом, училима и помоћним средствима која су расположива на 

време и у довољном броју за нормално одвијање студијског програма. 

 

Висока школа „Академија за пословну економију“ у Чачку, такође има има потписан 

споразум о пословној сарадњи са градском библиотеком „Владислав Петковић Дис“, 

(који достављамо у прилогу 10.3), тако да студенти Академије уколико желе да прошире 

своја знања, на располагњу им је и поред библиотеке на Академији, и књижни фонд 

градске библиотеке 

 

За извођење студијског програма обезбеђена је потребна информтичка подршка коју 

чине информатичка опрема напред наведена као и лиценцирани софтвери и приступ 

Интернету 
 

Табеле и Прилози за стандард 10:  

Табела 10.1. Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи. 

Табела 10.2.  Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  

који су доступни студентима. 

Прилози за стандард 10:  

Прилог 10.1. Извод из библиотечке књиге инвентара Установе. 

Прилог 10.2. Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара за установу. 

 

Стандарди 

 

Стандард 11: Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 

Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.  

          Висока школа академских студија ''Академија за пословну економију'' (у даљем 

тексту: Академија) утврђује јасно и подробно формулисану стратегију обезбеђења 

квалитета наставног процеса, управљања Академијом, ненаставних активности као и 

услова рада и студирања, која је доступна јавности.  

          Процедуре и поступци за обезбеђење квалитета прописани су општим актима 

Академије. 

 Академија образује посебну комисију за обезбеђење квалитета, из реда 

наставника, сарадника, ненаставног особља и студената.  

 Академија спроводи у пракси утврђену стратегију обезбеђења квалитета и у том 

циљу предузима потребне активности за реализацију стратегије обезбеђења квалитета и 

предузима мере за отклањање уочених неправилности.  

          Академија посебно прати квалитет извођења наставе, обављања испита, 

успешност студената у студирању у целини и на појединачним предметима, квалитет 

уџбеника и предузима потребне мере за отклањање уочених недостатака. 

 Студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења 

квалитета. Посебно је значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује 

анкетирањем студената.  

 Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводиће се 

у интервалима од највише три године. У поступку самовредновања разматра се и оцена 

студената о квалитету наставног процеса.  
 

Табеле и Прилози за стандард 11:  

Табела 11.1. Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (комисије 

за квалитет,...) на Установи. 

Табела 11.2. Листа чланова Одбора за квалитет – ако постоји. 

../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%2010.1.doc
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%2010.2.doc
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%2011.1.docx
../../../IlijaK/AppData/Local/Temp/Temp3_UPUTSTVA%20Final%20novo.zip/UPUTSTVA%20%20Final/UPUTSTVA%20za%20VU/Tabele/Tabela%2011.2.docx
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Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања у Установи. 

Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 

Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  

Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 

организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 

 

Стандарди 

 

Стандард 12: Извори финансирања 

Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење 

наставе најмање за период трајања студијског програма.  

Извори финансирања Високе школе академских студија ''Академија за пословну 

економију'' (у даљем тексту: Академија) су средства које обезбеђује оснивач, 

школарина, донације, поклони и завештања, средства из реализације научног и стручног 

рада, средства остварена од пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, 

истраживања и консултантских услуга, накнада за комерцијалне и друге услуге, 

семинара, курсева и других извора у складу са законом.  

 

Главни извори средстава су школарина, средства која обезбеђује оснивач и донације.            

Минимални ниво квалитета елемента састоји се у континуираном обезбеђивању 

притицања средстава из свих, а нарочито из главних извора, у обиму који омогућава 

стабилно и дугорочно обављање делатности. 

 

Извори финансирања Академије довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе 

најмање за период трајања студијског програма. 

 

Академија остварује позитивне финансијске резултате у досадашњем периоду рада. 

Високошколска установа има јавности доступан финансијски план за период законом 

прописаног трајања студијског програма, који је саставни део пословног плана 

високошколске установе. Финансијски план садржи јасно представљене будући 

планиране приходе и расходе по врстама и динамици.  

 

Уколико је неопходно, високошколска установа обезбеђује потребне банкарске кредите 

и гаранције.. 

Прилози за стандард 12:  

Прилог 12.1. Финансијски извештаји за последње три године Установе. 

Прилог 12.2. Финансијски план за текућу годину Установе. 

 

Стандарди 

 

Стандард 13: Јавност у раду 

Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом 

раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим 

лицима. 

Висока школа академских студија ''Академија за пословну економију'' (у даљем тексту: 

Академија) у облику публикација и веб сајта пружа потпуну, прецизну, јасну и доступну 

информацију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и 

осталим заинтересованим лицима. 

 

Информација коју Академија објављује омогућава студентима и потенцијалним 

студентима да донесу одговарајуће одлуке о свом образовању.  
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Академија објављује основне задатке, циљеве, очекиване образовне исходе, опис 

студијских програма и опис предмета које нуди, услове уписа и преноса ЕСПБ бодова, 

износ школарине, статус установе и њену акредитацију, стратегију обезбеђења 

квалитета, и друге релевантне податке. 

 

Академија је сачинила књигу наставника са подацима о њиховим звањима, 

квалификацијама и ангажовању. Објављени су и подаци о доступности наставника и 

сарадника, времену за консултације и адресама за комуникацију електронским путем 

Прилози за стандард 13:  

Прилог 13.1. Информатор за студенте- Установе, Водич за студенте, сајт Установе итд. 

 

Стандарди 

 


