
 

 

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. 
 

 

 

../Табеле/Tabele%20uz%20standard%203/Tabela%203.1.docx
../Прилози/Prilozi%20uz%20standard%203/Прилог%203.1%20Статут
../Прилози/Prilozi%20uz%20standard%203/Prilog%203.2%20Odluka%20-%20Savet.jpg

