Стандард 9. Простор и опрема
Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење
свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним,
односно образовно-уметничким пољима.
Опис (до 200 речи)
Висока струковна школа за предузетништво Београд (у даљем тексту Школа) обезбедила је
одговарајући простор и опрему за реализацију студијских програма, а у складу са потребама
рада у друштвено-хуманистичком пољу.
Пословни простор се налази у Београду на адреси ул. Мајке Јевросиме 15 и
Интернационалних бригада 9 и настава се одржава на истој адреси.
У горе наведеном пословном простору обезбеђени су следећи услови:
- 2 метра квадратна по студенту за извођење наставе по сменама на свим студијским
програмима
- адекватан простор за наставнике и сараднике у настави,
- простор за Студентски парламент Школе,
- адекватан простор за администрацију Школе,
- просторија за библиотеку и просторија за читаоницу,
- адекватан простор за компјутерску салу.
Горе наведени пословни простор (по обиму и структури) Школа обезбеђује на основу
закупног односа, уз испуњавање свих стандарда о акредитацији високошколских установа.
Школа има библиотеку која располаже са преко 1000 библиографских јединица, из
области из којих се изводи наставни процес.
Школа обезбеђује просторију за компјутерску салу са 20 рачунара. У свим просторијама
Школе је уведен wifi интернет и у простору за администрацију Школе је и кабловски
интернет.

Показатељи и прилози за стандард 9:
Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи –
универзитету или академији струковних студија
Табела 9.1.А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског
простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе
Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи
Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској
установи
Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу (опрема вредна
више од 100.000 €) – Школа не поседује такву опрему.
Табела 9.5 Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима
Прилог 9.1. Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу
Прилог 9.2. Извод из књиге инвентара

