
 

Стандард 9: Простор и опрема 

 

Висока школа «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) укупне површине 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 

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. 
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