Прилог 7.3 Услови уписа студената-извод из Статута институције

IV. СТУДЕНТИ
Појам студента и врсте студената
Члан 46.
(1) Студент је физичко лице уписано на акредитоване студијске програме које
организује Висока школа.
(2) Страни држављанин се може уписати на студијске програме из става 1 овог
члана под истим условима као и домаћи држављанин, ако познаје језик на коме се
изводи настава. Услови, начин и поступак провере језика страног држављнина,
утврђују се на начин на који то пропише директор Високе школе. Страни
држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом није друкчије
одређено. Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено
осигуран.
(3) Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета (у
даљем тексту: буџетски студент) или студента који се сâм финансира (у даљем
тексту: самофинансирајући студент).
(4) Својство студента доказује се индексом.

Статус буџетског студента
Члан 47.
(1) Статус буџетског студента има студент:
1) уписан на студије првог, односно другог степена, рангиран на конкурсу
за упис као такав, у школској години за коју је уписан по конкурсу;
2) који је, са статусом буџетског студента, у току школске године, у оквиру
уписаног студијског програма и у оквиру одобреног броја места из
буџета, по положеним испитима стекао најмање 60 ЕСПБ бодова – у
наредној школској години.
(2) Буџетски студент може у томе статусу имати уписан само један одобрен,
односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија.
(3) Буџетски студент који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ
бодова може наставити студије у статусу самофинансирајућег студента.
Статус самофинансирајућег студента
Члан 48.
(1) Статус самофинансирајућег студента има студент:
1) уписан на студије првог, односно другог степена, рангиран на конкурсу
за упис као такав, у школској години за коју је уписан по конкурсу;
2) уписан у другу или трећу годину, који је у претходној школској години,
као самофинансирајући студент, остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из
предмета за које се определио у складу са студијским програмом,
односно буџетски студент који је остварио најмање 37, а мање од 60
ЕСПБ бодова.
(2) Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ
бодова из текуће године студијског програма може у наредној школској години стећи

статус буџетског студента, ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских
студената, на начин и по поступку утврђеним општим актом Високе школе.
(3) Студент који није остварио 37 ЕСПБ бодова поново уписује исту годину
студијског програма.

Конкурс за упис на студије
Члан 49.
(1) Висока школа објављује конкурс за упис на студије у оквиру заједничког
конкурса Министарства просвете Републике Србије.
(2) Конкурс за упис студената у прву годину основних студија спроводи
конкурсна комисија, коју на предлог директора образује Веће.
(3) Конкурс садржи:
1) број студената за сваки студијски програм који се организује на Високој
школи
2) услове за упис;
3) мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4) поступак спровођења конкурса;
5) начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
6) висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.
(4) Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године.
Ако студијски програм почиње од пролећног семестра, одлука из става 1. овог члана
доноси се најкасније седам дана пре објављивања конкурса за упис на студијски
програм.
Рангирање и упис кандидата
Члан 50.
(1) У прву годину студија првог степена може се уписати лице које има средње
образовање у четворогодишњем трајању.
(2) Кандидат који конкурише за упис на прву годину студија првог степена
подлеже провери склоности и способности, и то говорних, музичких и физичких.
(3) Резултати претходне провере склоности и способности из става 2. овог
члана су елиминаторног карактера.
(4) Пријемни испит из матерњег језика и књижевности и опште
информисаности полажу кандидати који су задовољили на претходној провери
склоности, способности и бон-тон.
(5) Веће Високе школе може донети одлуку о промени услова и начина
полагања пријемног испита накасније до 01. марта за наредну школску годину.
Члан 51.
(1) Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности
(2) На основу мерила из става 1. овог члана, Висока школа саставља ранг
листу пријављених кандидата.
Члан 52.
Право уписа на студије стиче кандидат који је на ранг листи из члана 51. став
2. рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис.

Члан 53.
(1) На прву годину основних студија може се, без пријемног испита, на лични
захтев, по претходно обављеној провери способности и склоности из члана 50. став
2., уписати:
1) лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог
степена;
2) студент друге године основних студија друге високе струковне
васпитачке школе или факултета, који је положио све испите са прве
године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском
програму на другој високој школи или факултету, под условима које
својим општим актом прописује висока школа;
3) лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је
претходно положило све прописане испите на првој години студија,
односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова.
(2) Лице из става 1. овог члана може се уписати само као самофинансирајући
студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.
(3) Наставно веће Високе школе, одлучује о признавању положених испита,
односно ЕСПБ бодова.
(4) На вишу годину студија може се уписати студент друге високе струковне
васпитачке школе који је стекао право уписа наредне године студија на високој
школи са кога прелази и који је, на основу признавања положених испита са високе
струковне васпитачке школе са које долази, у могућности да упише предмете наредне
године студија на Високој школи у вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова. И ово се
лице може уписати на студије само као самофинансирајући студент.
(5) Лице које је завршило Вишу школу за образовање васпитача може уписати
одговарајућу годину студија на лични захтев; по признавању испита може да
приступи полагању разлике у испитима, а након тога полагати испите по наставном
плану за одговарајућу годину.
(6) Испите признају предметни професори, а верификује их комисија коју
формира Наставно веће, листом признатих испита. Решење о признавању испита и о
разлици коју студент треба да полаже доноси директор Високе школе.
Права и обавезе студената
Члан 54.
(1) Студент има право:
1) на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
2) на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе
на студије;
3) на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом и
статутом;
4) на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
5) на повластице које произлазе из статуса студента;
6) на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
7) на образовање на језику националне мањине, у складу са Законом и
статутом;
8) на различитост и заштиту од дискриминације;
9) да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе Високе
школе.
(2) Студент је дужан да:
1) испуњава наставне и предиспитне обавезе;
2) поштује опште акте Високе школе.
3) поштује права запослених и других студената на Високој школи
4) учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом.

(3) Студент има право на жалбу Високој школи, уколико Висока школа
прекрши неку од обавеза из става 1. тач. 1)-3) овог члана.
Мировање права и обавеза студената
Члан 55.
(1) Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у
случају:
1) теже болести;
2) одслужења и дослужења војног рока;
3) неге властитог детета до годину дана живота;
4) одржавања трудноће;
5) припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – када
има статус врхунског спортисте; и
6) у другим случајевима предвиђеним општим актом Високе школе.
(2) Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства
због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у
првом наредном року, у складу с општим актом Високе школе.

Дисциплинска одговорност студената
Члан 56.
(1) Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била
утврђена општим актом Високе школе.
(2) За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са
студија.
(3) Дисциплински поступак се не може покренути по истеку 3 месеца од дана
сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније 6 месеци од када је повреда
учињена.
(4) Општим актом Високе школе утврђују се лакше и теже повреде обавеза
студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање
одговорности студената.
(5) До усвајања акта из става 4. овог члана, Веће Високе школе, на предлог
директора доноси одлуке о покретању дисциплинског поступка, о формирању
дисциплинске комисије и дисциплинским мерама, а по предлогу комисије коју је
формирало.
Престанак статуса студента
Члан 57.
(1) Статус студента престаје ако студент не заврши студије у року од шест
школских година с обзиром да студијски програм траје три школске године;
(2) Ако је студијски програм започео у пролећном семестру, рок из става 1.
овог члана сходно се рачуна од почетка тога семестра.
(3) У рок се не рачуна се време мировања права и обавеза, одобреног студенту
у складу са статутом.
(4) Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из ст. 1. и 2. овог
члана, може продужити рок за завршетак студија за један семестар:
1) ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и
обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању
које му је, с обзиром на околности, могло бити одобрено;

2) ако му на дан истека рока из ст. 1. и 2. овог члана остаје неостварених
највише 15 ЕСПБ бодова потребних за завршетак студија;
3) ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени,
односно акредитовани студијски програм, на истом или на вишем
степену.
(5) Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија
констатује директор, решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока из
ст. 1, 2. и 4. овог члана.
(6) Статус студента престаје и у случају:
1) завршетка студија;
2) исписивања са студија;
3) неуписивања школске године;
4) изрицања дисциплинске мере искључења са студија.

V. СТУДИЈЕ

