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НИШ
На основу члана 102. став 12 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр.
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), и члана 47. став 1 тачка
28. Статута Академије техничко-васпитачких струковних студија (Пречишћен текст: бр. 011/99-3 од 11.02.2021. године и бр. 01-1/151 од 02.03.2021. године), Наставностручно веће
Академије техничко-васпитачких струковних студија на седници одржаној дана 12.05.2021.
године, донело је
Одлуку о измени и допуни
Правила студија Академије техничко-васпитачких струковних студија
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правила студија Академије техничко-васпитачких струковних студија (01-1/265-11
од 06.04.2021. године) допуњују се новим ставовима у члановима 12..и члану 18.3, тако да
нови ставови гласе:
,,Члан 12.
Рангирање и упис кандидата на основне струковне студије
Избор кандидата за упис у прву годину студија на студијском програму по дуалном
моделу студија, обавља се на основу резултата постигнутог на пријемном испиту, општег
успеха у средњој школи и позитивног мишљења послодавца након интервјуисања
кандидата.
Избор кандидата за упис у прву годину студија на модулу по дуалном моделу студија
обавља се по расписаном интерном конкурсу на основу резултата постигнутог на пријемном
испиту, општег успеха у средњој школи и позитивног мишљења послодавца након
интервјуисања кандидата.
Кандидат испуњава услов за упис на студијски програм, односно модул у оквиру
студијског програма по дуалном моделу студија уколико се налази на коначној ранг листи
закључно са бројем одобреним за упис и позитивног мишљења послодавца након
интервјуисања кандидата. У интервјуу поред представника послодавца могу да учествују и
представници Одсека.

Уколико се кандидат који је остварио право на упис, не упише у предвиђеном року,
Академија ће уместо њега уписати другог кандидата у складу са редоследом кандидата на
коначној ранг листи.
Уколико студент добије негативно мишљење од стране послодавца може се уписати
на студијски програм класичног модела студија.
Услови за упис студената на основне студије по дуалном моделу студија ближе су
регулисани Конкурсом и Интерним конкурсом.
Упис у наредну школску годину
Члан 18.3
Пренос ЕСПБ
Студент уписан на студијски програм, односно модул у оквиру студијског програма
по дуалном моделу студија може поднети захтев за наставак студија по класичном моделу
студија на истом студијском програму, уколико је стекао услов за упис друге или треће
године студија.
Захтев за промену модела студија разматра Комисија за признавање испита (у даљем
тексту Комисија) која руководиоцу Одсека предлаже доношење решења о промени модела
студија. Руководилац Одсека доноси решење у коме се наводи на ком студијском програму
и по ком моделу студент наставља студије, на којој години студија и који се испити признају
као положени.
Приликом преласка студената са дуалног на класични модел студија, студентима се
признају стечени ЕСПБ бодови. Учење кроз рад се признаје и као обављена стручна пракса.
Захтев за промену модела студија студент може поднети најкасније до почетка
предавања у зимском семестру и једном у току школовања на Академији.
Прелазак са класичног на дуални модел студија омогућује се студентима који су
завршили прву годину студија на истом студијском програму организованом по класичном
моделу студија, а на основу интерног конкурса који расписује Одсек. Одобрење за прелазак
доноси Комисија.
Приликом пријаве на интерни конкурс заинтересовани студенти су дужни да доставе
захтев за промену модела студија уз који прилажу уверење о положеним испитима. Захтев
за промену модела студија разматра Комисија која послодавцу предлаже обављање
интервјуа са студентом. Руководилац одсека доноси решење о промени модела студија на
основу предлога Комисије и позитивног мишљења послодавца. Промена се може извршити
директном проходношћу.

На основу плана реализације учења кроз рад, студент у договору са послодавцем
реализује учење кроз рад а да се при том не ремете његове обавезе у реализацији активне
наставе.
Студент уписан на студијски програм, односно модул у оквиру студијског програма
по дуалном моделу студија може поднети захтев за наставак студија по класичном моделу
студија на истом студијском програму, уколико је стекао услов за упис друге или треће
године студија. Захтев за промену модела студија разматра Комисија која руководиоцу
Одсека предлаже доношење решења о промени модела студија. Руководилац одсека решење
у коме се наводи на ком студијском програму и по ком моделу студент наставља студије, на
којој години студија и који се испити признају као положени.
Члан 2.
У осталим члановима Правила студија остају непромењена
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења
Члан 4.
Одлуку објавити на интернет страници Академије и доставити архиви Академије

