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.

Опис (до 500 речи)
Сагласно основним задацима, Висока струковна школа за предузетништво Београд (у даљем
тексту Школа) утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата.
Школа обезбеђује потребне услове студентима за успешно савладавање студијских програма.
На предлог Наставног већа Школа, орган управљања доноси одлуку о расписивању конкурса
за упис на студије. Конкурс садржи: број студената за сваки студијски програм, услове за
упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине.
Број студената које Школа уписује усклађен је са кадровским, просторним и техничкотехнолошким могућностима школе.


Кандидат за упис на прву годину основних струковних студија полаже пријемни
испит у складу са Статутом Школе. Редослед кандидата утврђује се на основу општег
успеха оствареног у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата
постигнутих на пријемном испиту (максимално 60 бодова).

Пријемни испит се полаже у форми теста опште информисаности. Кандидат који има
положену општу матуру не полаже пријемни испит; овом кандидату вреднују се резултати
опште матуре.
Ранг-листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року,
школа ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи,
у року утврђеном конкурсом.
Студент студија првог степена друге школе, лице које има стечено високо образовање на
студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са Законом о
високом образовању, може се уписати на студије првог степена, под условима и на начин
прописан Статутом.
Без пријемног испита може се уписати: лице које има стечено високо образовање на
студијама првог степена, студент основних студија друге школе, који је положио све испите
са прве године и остварио 60 ЕСПБ, лице коме је престао статус студента, ако је претходно
положило све прописане испите на првој години студија и остварило 60 ЕСПБ.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се школовати на
Школи под истим условима као и грађани Републике Србије.


На специјалистичке струковне студије Предузетнички менаџмент може се уписати
лице које је завршило основне струковне студије (180 ЕСПБ).

За упис на специјалистичке струковне студије Предузетнички менаџмент могу да се
пријаве кандидати који имају диплому економског и сродних школа у трајању од три
године. Студенти који су дипломирали на струковним школама из других научних
области у трајању од 3 године полажу два диференцијална испита. Диференцијалне
испите бира кандидат у складу са својим стручним определењима, а од пет понуђених
предмета са основних струковних студија (Менаџмент, Рачуноводство, Маркетинг,
Предузетништво, Стратегијски менаџмент).


На специјалистичке струковне студије Корпоративна безбедност може се уписати
лице које је завршило основне струковне студије (180 ЕСПБ).

За упис на специјалистичке струковне студије Корпоративна безбедност могу да се
пријаве кандидати који имају диплому менаџера или економског и сродних школа у
трајању од три године. Студенти који су дипломирали на струковним школама из
других научних области у трајању од 3 године полажу два диференцијална испита.
Диференцијалне испите бира кандидат у складу са својим стручним определењима, а
од пет понуђених предмета са основних струковних студија (Менаџмент,
Информатика, Етика, Управљање кризама и конфликтима, Људски ресурси у
безбедности).
Школа непрекидно и систематски прати успех студената и њихово напредовање на свим
програмима које организује, и предузима мере подршке ако су незадовољавајуће.
Успешност студената у савладавању појединог предмета непрекидно се прати и вреднује
кроз активности студената на свим облицима наставе. Минимално учешће рада студената
испуњавањем предиспитних обавеза је 60 поена. На завршном испиту студент може
максимално да стекне 40 поена. Максимално, број укупних поена може да износи 100. Укупна
оцена на једном предмету састоји се од оцене из предиспитне обавезе и завршног испита.
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
Лице које заврши студије I степена – основне струковне студије, Менаџмент продаје, стиче
звање струковни менаџер (струк.мен.).
Лице које заврши студије I степена – основне струковне студије, Менаџмент и бизнис, стиче
звање струковни менаџер (струк.мен.).
Лице које заврши студије I степена – основне струковне студије, Менаџмент безбедности,
стиче звање струковни менаџер безбедности (струк. менаџ. безб.)
Лице које заврши студије I степена – основне струковне студије, ИТ бизнис, стиче звање
струковни пословни информатичар (струк.посл.инф.)*по добијању акредитације
Лице које заврши студије II степена* – специјалистичке струковне студије, Предузетнички
менаџмент, стиче звање специјалиста струковни менаџер (спец.струк.мен.)
*(приликом подношења захтева за акредитацију специјалистичке струковне студије су биле
студије 2. степена.)
Лице које заврши студије II степена* – специјалистичке струковне студије, Корпоративна
безбедност, стиче звање специјалиста струковни менаџер безбедности (спец. струк. менаџ.
безб.).
*(приликом подношења захтева за акредитацију специјалистичке струковне студије су биле

студије 2. степена.)
Поред дипломе, сваком завршеном студенту издаје се додатак дипломи.

Показатељи и прилози за стандард 8:
Табела 8.1. Збирни преглед броја студената по пољима који студирају на универзитету или
академији стурковних студија у текућој школској години
Табела 8.2. Збирни преглед броја студената по пољима који студирају на универзитету или
академији струковних студија
Табела 8.3. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у
високошколској установи
Табела 8.4. Збирни преглед броја студената по пољима који су стекли диплому на
универзитету или академији струковних студија
Табела 8.5. Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у
претходне три школске године
Табела 8.6. А. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 180
ЕСПБ)
Табела 8.6. Б. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240
ЕСПБ)
Табела 8.6. В. Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 120
ЕСПБ)
Табела 8.6. Д. Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 60
ЕСПБ)
Прилог 8.1. Конкурс за упис студената у текућу школску годину
Прилог 8.2. Решење о именовању комисије за пријем студената
Прилог 8.3. Ранг листа студената уписаних на установу у претходној школској години
Прилог 8.4. Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама
Прилог 8.5. Подаци о студентском парламенту

