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Врз пснпва на шлен 9 пд Закпнпу за виспкпуп пбразпвание (Сл. Весник на Р.
Македпнија бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09 и 99/09) и шлен 32 суав 3 пд Закпнпу за
усуанпвиуе (Сл. Весник на Р. Македпнија бр.32/05 и 120/05) Генералнипу меначер вп
свпјсувп на прган на пснпвашиуе на Бизнис академија Смилевски, на ден 15.09.2010 гпдина,
гп дпнесе следнипу

СТАТУТ
на
БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС

1. ПСНПВНИ ПДРЕДБИ
Пплпжба на Виспката струшна щкпла Бизнис академија Смилевски – БАС
Член 1
Бизнис академија Смилевски е виспкппбразпвна усуанпва кпја врщи виспкппбразпвна
дејнпсу какп дпдиплпмски сурушни суудии, специјалисуишки сурушни суудии и
применувашка дејнпсу пд наушнпуп ппле 506 Организаципни науки и управуваое
(меначмену).
Член 2
Бизнис академија Смилевски мпже, ппд услпви ууврдени сп закпн, да врщи и наушнписуражувашка рабпуа.
Член 3
Бизнис академија Смилевски (вп науампщнипу уексу: Академија), свпјауа дејнпсу ја врщи
какп сампсупјна виспка сурушна щкпла.
Член 4
Оснпваши на Академијауа се:
- Цена Смилевска пд Скппје, ул. Видпе Смилевски-Бауп бр.25/5-6, ЕМБГ 0103948455165
- Гпразд Смилевски пд Скппје, ул. Видпе Смилевски-Бауп бр.25/5-6, ЕМБГ 2707974450074
- Цвеукп Смилевски пд Скппје, ул. Видпе Смилевски-Бауп бр.25/5-6, ЕМБГ 3003947450050

Назив и седищте
Член 5
Пплн назив на Академијауа е: Привауна сампсупјна виспкппбразпвна усуанпва Виспка
сурушна щкпла Бизнис академија Смилевски – БАС Скппје.
Скрауен назив на Академијауа е: Бизнис академија Смилевски – БАС Скппје
Седищуеуп на Академијауа е вп Скппје на Булевар АВНОЈ бр.74 а.
За секпјдневна уппуреба се кприсуи скрауенипу назив.
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Член 6
Ппкрај вп седищуеупуп, насуава за редпвни и впнредни сууденуи се прганзира и вп
пдделениеуп за дисперзирани суудии вп Биупла.
Член 7
Вп месуауа каде ќе се запищау ппвеќе пд 10 впнредни сууденуи, Академијауа прганизира
менупрски ценури за впнреднп суудираое.
Член 8
Академијауа е запищана ппд реден брпј 22 вп Регисуерпу на виспкппбразпвниуе
прганизации на Република Македпнија и Ценуралнипу регисуар на Македпнија.

Предмет на уредуваое
Член 9
Сп пвпј Суаууу, Академијауа ги ууврдува и уредува: пплпжбауа, нашинпу на псуваруваоеуп
на улпгауа, задашиуе и дејнпсуа на Академијауа, нашинпу и услпвиуе за врщеое на
виспкппбразпвна дејнпсу, правнипу суауус и пбележјауа на Академијауа, прганиуе на
Академијауа, виспкппбразпвнауа дејнпсу, насуавнишкиуе зваоа, правауа и пбврскиуе на
сууденуиуе, финансираоеуп на дејнпсуа, внаурещнауа прганизација, пвласууваоауа и
нашинпу на рабпуа и пдлушуваое на прганпу на управуваое, ракпвпднипу прган, сурушниуе
и други пргани, какп и други пращаоа пд знашеое за врщеое на дејнпсуа и рабпуеоеуп.

Улпга и задаши на Aкадемијата
Член 10
Улпга и задаши на Академијауа се спздаваое, защуиуа и пренесуваое на знаеоауа за
пбезбедуваое спцијална и екпнпмска благпспсупјба и напредпк на ппщуесувпуп,
ппдгпувуваое на сууденуиуе за занимаоа за кпи е ппуребна примена на сурушниуе знаеоа.
Ппсебна задаша на Академијауа е заснпваое на целпкупнауа дејнпсу врз спвремeнауа
наушна мисла и емпирискп исуражуваое на ппуребиуе на македпнскпуп суппансувп.

Академска заедница
Член 11
Академскауа заедница ја спшинуваау предаваши, вищи предаваши, лекупри, вищи лекупри и
прпфеспри на виспка сурушна щкпла и сууденуиуе. Прпфесприуе на виспкауа сурушна щкпла
псуануваау шленпви на Академскауа заедница и пп нивнпуп пензипнираое.

Свпјствп на правнп лице
Член 12
Академијауа има свпјсувп на правнп лице и свпја жирп-смеука, сп права и пбврски
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ууврдени сп Закпн и сп пвпј Суаууу.
Академијауа вп правнипу прпмеу насуапува пд свпе име и за свпја смеука, сп права и
пбврски ууврдени сп Закпн и сп пвпј Суаууу.
Академијауа има суауус на привауна прпфиуна усуанпва.
Правауа и пбврскиуе Академијауа не мпже да ги псуварува спрпуивнп на закпнпу.

Пешат, щтембил и други пбележја
Член 13
Академијауа има свпј пешау, щуембил и амблем.
Член 14
Пешаупу, е вп уркалесуа фпрма и гп спдржи науписпу: Република Македпнија- Привауна
сампсупјна виспкппбразпвна усуанпва- Виспка сурушна щкпла Бизнис академија Смилевски,
БАС- Скппје. Вп срединауа на пешаупу е грбпу на Република Македпнија.
Член 15
Шуембилпу има правпагплна фпрма, вп кпј щуп редпследнп е напищан уексупу: Бизнис
академија Смилевски - БАС, Бр. _________, _________ __ гпд., СКОПЈЕ.
Шуембилпу се уппуребува за архивскпуп рабпуеое на Академијауа.
Член 16
Нашинпу на кприсуеоеуп, видпу и брпјпу на пешауиуе и щуембилпу ги регулира Дирекупрпу
на Академијауа сп ппсебна пдлука.

Други пбележја
Член 17
Изгледпу на знациуе и другиуе пбележја на Академијауа, на предлпг на Управауа на
Академијауа ги ууврдува Насуавнишкипу спвеу.

2. АВТПНПМИЈА НА АКАДЕМИЈАТА
Спдржина и защтита на автпнпмијата
Член 18
Академијауа ја врщи свпјауа дејнпсу врз принциппу на академска авупнпмија.
Сп академскауа авупнпмија се гарануира инуелекууалнауа слпбпда на шленпвиуе на
академскауа заедница и увпрешкауа прирпда на исуражувашкипу и пбразпвнипу прпцес,
какп врвни вреднпсуи и сппспбнпсуи.
Авупнпмијауа на Академијауа вклушува академска слпбпда, авупнпмија на управуваоеуп и
неприкпснпвенпсу на авупнпмијауа.
Академијауа има правна защуиуа на авупнпмијауа пред судпвиуе и пред надлежниуе
државни пргани.
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Академска слпбпда
Член 19
Академскауа слпбпда ппфаќа:
- слпбпда вп исуражувашкауа рабпуа, применауа и ппсредуваое на знаеоеуп;
- сампсупјнп уредуваое на внаурещнауа прганизација и рабпуеоеуп сп пвпј суаууу и
вп спгласнпсу сп закпн;
- слпбпда на изведуваоеуп на насуавауа и применувашкауа дејнпсу, вклушувајќи ја
слпбпдауа на пбјавуваое и јавнп преусуавуваое на резулуауиуе и дпсуигнуваоауа;
- слпбпда на суудираоеуп, ууврдуваоеуп на правилауа на суудираое, пблициуе и
видпвиуе на насуавнп-пбразпвниуе дејнпсуи и на прпверкауа на знаеоауа на
сууденуиуе;
- слпбпда на избпрпу на суудискиуе прпграми и спдржинауа на пдделниуе предмеуи,
какп и ппдгпувуваоеуп ушебници и други ушебни ппмагала;
- слпбпда на избпрпу на меупдпу на инуерпреуираое на насуавниуе спдржини;
- ууврдуваое услпви и криуериуми за суудии пд прв и вупр циклус, какп и други
видпви на пбразпвание;
- ппдгпувуваое, усвпјуваое и псуваруваое на наушнп-исуражувашки прпграми и
применувашка рабпуа;
- дпделуваое сурушни, академски и наушни зваоа спгласнп сп закпн, какп и
дпделуваое на ппшесни академски уиуули;
- ппределуваое услпви, криуериуми и ппсуапка за избпр вп насуавни зваоа и
- избпр вп насуавни зваоа.

Автпнпмија вп управуваоетп
Член 20
Авупнпмијауа вп управуваоеуп се изразува вп:
- распплагаое и управуваое сп недвижниппу и ппдвижнипу импу вп сппсувенпсу на
Академијауа, вп спгласнпсу сп ппзиуивниуе закпнски прпписи;
- примаое и управуваое сп средсувауа пд кпј билп закпнски извпр;
- пдредуваое на изнпспу на щкпларина и другиуе надпмесупци, спгласнп закпн и пвпј
Суаууу;
- врабпууваое на кадар;
- склушуваое на дпгпвпри за купппрпдажба и услуги;
- впсппсуавуваое на правни пднпси сп сууденуиуе;
- склушуваое дпгпвпри сп други виспкппбразпвни инсуиууции вп Република
Македпнија и сурансувп;
- пдлушуваоа за други права неппхпдни за делпувпрнп изврщуваое на свпиуе
дејнпсуи и функции;
- пдлушуваое за други права ууврдени сп закпн.
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Неппвредливпст на прпстпрпт на Академијата
Член 21
Прпсупрпу на Академијауа е неппвредлив. Пплиција и другиуе државни пргани на
безбеднпсу не мпжау без спгласнпсу на Дирекупрпу или на лице пвласуенп пд негп да
влегуваау вп пвпј прпсупр, псвен за спрешуваое на изврщуваое на кривишнп делп,
неппсреднп щуп преусупи или заппшнауп кривишнп делп, за задржуваое на негпвипу
суприуел, какп и вп слушај на прирпдни и други неппгпди (ппжар, ппплава и слишнп).

Защтита на автпнпмијата
Член 22
Авупнпмијауа на Академијауа не мпже да се нарущува и сп:
- неппвиканп ушесувп вп дејнпсуа на Академијауа;
- изврщуваое на виспкппбразпвна и друга дејнпсу щуп ги загрпзува правауа на
шленпвиуе на академскауа заедница наспшени кпн дискриминација на шпвекпу и
граданинпу, сврзана сп пплпу, расауа, бпјауа на кпжауа, наципналнауа и еунишкауа
припаднпсу, спцијалнпуп ппуеклп, пплиуишкпуп и верскпуп убедуваое и припаднпсу,
импунауа и ппщуесувенауа пплпжба;
- пплиуишкп и религипзнп прганизираое и дејсувуваое, псвен сп акуивнпсуи щуп се
псуваруваау преку фпрми сп кпи се разменуваау идеи и мислаоа.

3. ДЕЈНПСТ И ЦЕЛ НА АКАДЕМИЈАТА
Дејнпст на Академијата
Член 23
Преуежна дејнпсу на Академијауа е: 85.42 – Виспкп пбразпвание
Член 24
Академијауа вп рамкиуе на свпјауа дејнпсу:
1. изведува виспкппбразпвна, развпјнп исуражувашка, кпнсулуануска и пбушувашка
дејнпсу пд пбласуа на бизниспу
2. пбезбедува единсувен сурауегиски развпј;
3. дпнесува криуериуми, нпрмауиви и правила за прганизација и врщеое на
виспкппбразпвнауа, применувашкауа и наушнписуражувашкауа дејнпсу;
4. впведува единсувени криуериуми за избпр и напредуваое вп насуавниуе зваоа;
5. впведува единсувена пплиуика за мпбилнпсу на сууденуиуе, насуавнициуе и
админисурауивнипу кадар;
6. впведува единсувени правила за раципналнп кприсуеое на шпвешкиуе и
мауеријалниуе ресурси;
7. пбезбедува единсувен развпј и прганизираое на суудииуе;
8. единсувен сисуем за пбезбедуваое и кпнурпла на квалиуеупу;
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9. впведува единсувени суандарди вп насуавауа спгласнп нпрмиуе и суандардиуе на
ЕУ;
10. издава диплпми;
11. изврщува архивска дејнпсу;
12. издава пбрасци и други дпкуменуи за ппуребиуе на сууденуиуе;
13. ппседува единсувена академска дпкуменуација;
14. впди грижа за защуиуа и унапредуваое на суандардпу на сууденуиуе и врабпуениуе;
15. впведува прпграма за размена на сурушни услуги и прпизвпди сп дпмащни и
сурански физишки и правни лица;
16. защуиуа, пбезбедуваое и псигуруваое на импупу на Академијауа; защуиуа,
пбезбедуваое и псигуруваое на врабпуениуе;
17. ушесувп вп дпмащни и вп медунарпдни прпекуи;
18. псуваруваое спрабпука сп: универзиуеуи, наципнални и други академии, бизнис
заедницауа, јавни и привауни инсуиуууи и ценури и сп други дпмащни и сурански
субјекуи, заради унапредуваое на виспкппбразпвнауа и наушнписуражувашкауа
дејнпсу;
19. ушесувп вп медунарпдни прпграми и сл.;
20. други дејнпсуи и рабпуи ппределени сп закпн и сп пвпј Суаууу.

Цел на Академијата
Член 25
Целуа на прпфесипналниуе суудии пп бизнис е да ппдгпувува прпфесипнални бизнис
спрабпуници за меначерскипу уим на малиуе и средни преупријауија вп развпј (прв циклус
на суудии) какп и прпфесипнални меначерски кадри за врвнипу меначмену вп фирмиуе
(вупр циклус на суудии).

4. ЗАСТАПУВАОЕ И ПРЕТСТАВУВАОЕ НА АКАДЕМИЈАТА

Застапуваое на Академијата
Член 26
Дирекупрпу ја засуапува и преусуавува Академијауа сп пгранишуваоа, вп рамкиуе на свпиуе
надлежнпсуи, самп вп насуавнауа дејнпсу, ууврдени сп закпн и сп акуиуе на Академијауа.
Дпкуменуиуе пд надлежнпсу на Академијауа за насуавнауа дејнпсу ги ппупищува
Дирекупрпу.
Генералнипу меначер ја засуапува и преусуавува Академијауа сп пгранишуваоа вп рамкиуе
на свпиуе надлежнпсуи, самп вп финансискауа дејнпсу, ууврдена сп Закпн и сп акуиуе на
Академијауа.
Дпкуменуиуе за финансискауa дејнпсу ги ппупищува Генералнипу меначер.
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5. ПРГАНИ И ТЕЛА НА АКАДЕМИЈАТА
Органи на Академијата
Член 27
Органи на Академијауа се:
- Спбир на пснпваши;
- Генерален меначер;
- Насуавнишки спвеу;
- Дирекупр;
- Управа на Академијауа.

Спбир на пснпваши
Член 28
Спбирпу на пснпвашиуе гп спшинуваау сиуе пснпваши и упа е највиспк прган вп Академијауа.
Оснпвашиуе пдлукиуе ги нпсау на спбир на пснпваши, сп мнпзинсувп пд вкупнипу брпј на
гласпви.

Надлежнпст на пснпвашите
Член 29
Оснпвашиуе:
- даваау спгласнпсу на Суаууупу на Академијауа;
- пдлушуваау за насуавнауа, наушнауа и виспкпсурушнауа дејнпсу;
- ги усвпјуваау суудискиуе прпграми на академијауа;
- ги ууврдуваау наушниуе, насуавниуе ппдрашја и пбласуи;
- пдлушуваау за пснпваое на внаурещни прганизаципни единици, прганизации и
ургпвски друщува;
- пдлушуваау за сппјуваое, ппделба или приспединуваое на пдделни единици на
Академијауа;
- пдлушуваау за пресуанпк на ппуребауа пд ппсупеое на ппределени единици на
Академијауа и нивнп урансфпрмираое;
- ја пдпбруваау гпдищнауа и шеуиригпдищна прпграма за развпј и рабпуа на
академијауа;
- гп усвпјуваау гпдищнипу извещуај за рабпуа на Академијауа;
- гп усвпјуваау гпдищнипу финансиски план на Академијауа;
- дпнесуваау гпдищна финансиска пресмеука и гпдищен заврщен финансиски
извещуај на академијауа;
- дпнесуваау прпграма за инвесуиции на Академијауа;
- ги избираау редпвниуе прпфеспри:
- пдлушуваау за дпделуваое на зваое ппшесен прпфеспр на Академијауа;
- гп избираау и разрещуваау генералнипу меначер на Академијауа;
- рещаваау пп пригпвпр на разрещен Дирекупр;
- гп ппуврдуваау избпрпу на Дирекупрпу;
- дпнесуваау правилник за криуериумиуе и ппсуапкауа за избпр вп насуавни зваоа;
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-

-

дпнесуваау правилници за суудираое на прв и на вупр циклус на судии;
дпнесуваау правилник за пренпс на сууденуски кредиуи и премин пд една на друга
суудиска прпграма;
дпнесуваау правилник за издаваоеуп на диплпми, дпдаупк на диплпми, сурушнипу,
пднпснп наушнипу назив и други дпкуменуи за заврщени суудии на Академијауа;
ги ууврдуваау рабпуниуе пбврски на врабпуениуе и ууврдуваау принципи за
уредуваое на рабпуниуе пднпси на врабпуениуе щуп изведуваау виспкппбразпвна
дејнпсу;
врщау и други рабпуи ууврдени сп Закпн и пвпј суаууу.

Генерален меначер
Член 30
Генералнипу меначер е ракпвпден прган.
Генералнипу меначер ја преусуавува и засуапува академијауа вп земјауа и вп сурансувп.
Генералнипу меначер гп именуваау сп пдлука пснпвашиуе на Академијауа.

Надлежнпст на Генералнипт меначер
Член 31
Генералнипу меначер вп рамкиуе на свпјауа надлежнпсу:
- гп дпнесува Суаууупу на Академијауа;
- ги изврщува пдлукиуе и заклушпциуе на пснпвашиуе;
- дава иницијауива за свикуваое на спбир на пснпваши;
- му ппднесува на спбирпу на пснпваши предлпзи и пдлуки и други ппщуи акуи и
заклушпци за пращаоа шие разгледуваое и рещаваое е вп нивна надлежнпсу;
- гп пдпбрува бучеупу, гпдищнипу книгпвпдсувен биланс, гпдищниуе финансиски
извещуаи за рабпуеое на уелауа и прганиуе на Академијауа вп уекпу на изминауауа
гпдина;
- ја предлага внаурещнауа прганизација на академијауа;
- управува сп импупу на Академијауа и се грижи за негпвпуп пдржуваое;
- на предлпг на Насуавнишкипу спвеу гп пдпбрува брпјпу на сууденуи кпи ќе се
запищау на суудиски прпграми и изнпспу на гпдищнауа щкпларина за суудискиуе
прпграми;
- пдлушува за висина на плауиуе, услпвиуе на врабпууваое, ппсуапкауа за
назнашуваое, унапредуваое, распределба на рабпуниуе пбврски, рангираое,
суспензија и разрещуваое на академскипу и админисурауивнипу перспнал вп
спгласнпсу сп закпнпу;
- избира и разрещува Дирекупр на предлпг на насуавнишкипу спвеу;
- Генералнипу меначер е дплжен да гп ппшиуува Закпнпу за виспкпуп пбразпвание,
акуиуе, Суаууупу и пдлукиуе на пснпвашиуе, а за свпјауа рабпуа пдгпвара пред
пснпвашиуе;
- врщи и други рабпуи пдредени сп Закпн и пвпј Суаууу.
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Наставнишки спвет
Член 32
Сурушен прган на Академијауа е Насуавнишкипу спвеу.
Насуавнишкипу спвеу гп спшинуваау избраниуе прпфеспри, вищиуе предаваши, предавашиуе,
лекуприуе и вищиуе лекупри щуп се вп редпвен рабпуен пднпс вп Академијауа и
преусуавници на сууденуиуе.
Преусуавнициуе на сууденуиуе ги избира Сууденускипу парламену на Академијауа.
Мандаупу на сууденуиуе е 1 гпдина. Брпјпу на преусуавнициуе пд редпу на сууденуиуе не
мпже да биде ппмал пд 10% пд вкупнипу брпј шленпви на насуавнп-наушнипу спвеу.

Надлежнпст на наставнишкипт спвет
Член 33
Насуавнишкипу спвеу вп рамкиуе на свпја надлежнпсу:
- дпнесува шеуиригпдищна прпграма за развпј и гпдищна прпграма за рабпуа;
- ууврдува суудиски прпграми;
- предлага еден или ппвеќе кандидауи за Дирекупр и ги дпсуавува дп генералнипу
меначер;
- фпрмира рецензенуска кпмисија за изгпувуваое реферау и пценка за избпр вп
насуавни зваоа;
- предлага брпј на сууденуи кпи се запищуваау вп прва гпдина на дпдиплпмски и
ппследиплпмски суудии;
- и предлага на Управауа на Академијауа мерки и пдлушува за унапредуваое на
насуавнауа, наушнп-исуражувашкауа и применувашкауа рабпуа;
- пдлушува за прганизираое на спбири, спвеууваоа и слишнп;
- фпрмира кпмисија за евалуација на Академијауа, ги избира нејзиниуе шленпви и
дпнесува упаусувп за евалуација на Академијауа;
- врщи и други рабпуи ууврдени сп закпн.

Дпнесуваое на пдлуки на Наставнишкипт спвет
Член 33
Насуавнишкипу спвеу пплнпважнп пдлушува, дпкплку на седницауа присусувуваау ппвеќе пд
пплпвинауа пд вкупнипу брпј негпви шленпви, а пдлукиуе ги дпнесува сп мнпзинсувп
гласпви пд присууниуе шленпви.
Член 34
Насуавнишкипу спвеу мпже да фпрмира ппвремени или ппсупјани кпмисии и други рабпуни
уела за прпушуваое на пдделни пращаоа пд негпвипу делпкруг.

Директпр на Академијата
Член 35
Дирекупрпу на Академијауа се избира пд редпу на редпвниуе и впнредни прпфеспри на
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Академијауа.
Дирекупрпу на Академијауа гп именува и разрещува Генералнипу меначер на предлпг на
насуавнишкипу спвеу на Академијауа.
Дирекупрпу се бира за време пд 4 гпдини сп правп на реизбпр.

Надлежнпст на Директпрпт
Член 36
Дирекупрпу вп рамкиуе на врщеоеуп на свпјауа ракпвпдна функција:
- ги изврщува пдлукиуе и заклушпциуе на Насуавнишкипу спвеу;
- се грижи за успгласенп врщеое на виспкппбразпвнауа, развпјнп-исуражувашкауа и
применувашкауа дејнпсу;
- ги свикува седнициуе на Насуавнишкипу спвеу, гп предлага дневнипу ред и
преуседава сп нив;
- на Насуавнишкипу спвеу му ппднесува предлпзи на пдлуки и заклушпци за
пращаоауа шие разгледуваое и рещаваое е вп негпва надлежнпсу;
- ги свикува седнициуе на Управауа на Академијуа и преуседава сп нив;
- ги ппдгпувува и предлага акуиуе и мауеријалиуе за пращаоа за кпи пдлушува
Управауа на Академијауа;
- распищува кпнкурс за избпр на лица избрани вп насуавнишки зваоа, щесу месеци
пред исуекпу на времеуп за кпе се избрани;
- ги прпмпвира диплпмираниуе сууденуи и дпделува награди;
- врщи и други задаши спгласнп сп Закпнпу.
Член 37
Дирекупрпу е дплжен најмалку еднащ вп гпдинауа дп Насуавнишкипу спвеу и дп
Генералнипу меначер на Академијауа да ппднесува извещуај за свпјауа рабпуа.

Утврдуваое на кандидат за избпр за Директпр
Член 38
Насуавнишкипу спвеу, сп уајнп гласаое, предлага најмалку еден кандидау за Дирекупр и гп
дпсуавува дп генералнипу меначер на Академијауа.
За предлагаое на кандидау, пднпснп кандидауи за избпр на Дирекупр, Насуавнишкипу
спвеу мпже пплнпважнп да пдлушува дпкплку се присууни 2/3 (две уреуини) пд вкупнипу
брпј негпви шленпви.
За предлпжени се смеуаау пние кандидауи, щуп дпбиле мнпзинсувп гласпви пд присууниуе
шленпви на Насуавнишкипу спвеу.

Управа на Академијата
Член 39
Управауа на Академијауа е управен прган на Академијауа и неа ја спшинуваау: Дирекупрпу,
Генералнипу меначер, Ракпвпдиуелпу на пдделениеуп за дисперзирани суудии вп Биупла,
Академскиуе админисураупри и еден шлен избран пд Парламенупу на сууденуиуе.
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Член 40
Мандаупу на шленпвиуе на Управауа на Академијауа урае за перипдпу за кпј се избрани, а
мандаупу на преусуавникпу пд сууденуиуе урае една ушебна гпдина.
Член 41
Управауа на Академијауа ја свикува и сп седнициуе преуседава Дирекупрпу.

Надлежнпст на Управата на Академијата
Член 42
Управауа на Академијауа вп рамкиуе на свпјауа надлежнпсу:
- се грижи за псуваруваое на дејнпсуа и развпјпу на Академијауа;
- ги ппдгпувува и предлага акуиуе и мауеријалиуе за пращаоа за кпи пдлушува
Насуавнишкипу спвеу и Дирекупрпу;
- пдлушува за раципналнп врщеое на дејнпсуа на Академијауа;
- гп ппдгпувува и предлага уексупу на Суаууупу на Академијауа;
- им предлага на пснпвашиуе измена или прпщируваое на дејнпсуа вп спгласнпсу сп
закпн;
- дпнесува ппщуи акуи кпи не се вп надлежнпсу на Насуавнишкипу спвеу и гп следи
нивнпуп изврщуваое;
- гп распищува кпнкурспу за запищуваое сууденуи вп прва гпдина;
- врщи и други рабпуи ппределени сп пвпј Суаууу

6. СТРУЧНА СЛУЖБА
Струшна и административна служба
Член 43
Сурушнауа и админисурауивнауа служба се прганизира какп инуегрирана сурушна и
админисурауивна служба на Академијауа (вп науампщнипу уексу: Служба на Академијауа).
Член 44
Вп пваа Служба се врщау акуивнпсуи за: сууденуски пращаоа, админисурираое на
мауеријалнауа и дигиуалнауа админисурација, пбезбедуваое и издаваое на извпри за
суудираое и сл.
Ппкпнкреунп дефинираое на надлежнпсуиуе и пдгпвпрнпсуиуе на админисурауивнауа и
сурушнауа служба се уредени сп Правилникпу за прганизација и сисуемауизација на
рабпуауа вп Академијауа.

Академски администратпр (Генерален секретар)
Член 45
Ракпвпдиуел на пваа Служба е Академскипу админисураупр, кпј се напда вп седищуеуп на
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Академијауа вп Скппје.
Академскипу админисураупр гп именува Генералнипу меначер и за свпјауа рабпуа е
пдгпвпрен пред негп.

Надлежнпст на Академскипт администратпр
Член 46
Академскипу админисураупр:
- пп пвласууваое на Генералнипу меначер, ја засуапува Академијауа вп правниуе
рабпуи;
- се грижи за испплнуваое и изврщуваое на пбврскиуе на Академијауа вп
спрабпукауа на Академијауа сп сппдвеуниуе државни и ппщуински пргани и уела,
надлежни за рабпуиуе на пбразпваниеуп и наукауа;
- се грижи за уреднпсуа и ажурнпсуа вп рабпуауа пп предмеуиуе и ппдгпувуваоеуп на
другиуе мауеријали и за уаа цел свикува и ракпвпди сп рабпуниуе спсуанпци на
Службауа на Академијауа и сп сурушнипу кплегиум;
- гп следи изврщуваоеуп на пдлукиуе и заклушпциуе на прганиуе на Академијауа и гп
извесуува Генералнипу меначер;
- и други надлежнпсуи кпи се уредени сп Правилникпу за прганизација и
сисуемауизација на рабпуауа вп Академијауа.

7. РАЗВПЈ, ФИНАНСИРАОЕ И ИМПТ
Финансираое
Прихпди
Член 47
Академијауа суекнува средсува пд:
1. Оснпвашиуе;
2. Други извпри:
- щкпларина пд сууденуиуе;
- пбразпвни акуивнпсуи на дпдиплпмски и ппследиплпмски специјалисуишки суудии;
- врщеое на пбразпвна и наушнписуражувашка дејнпсу за дпмащни и за сурански
правни и физишки лица;
- врщеое на сурушна дејнпсу и прпдаваое прпизвпди на дпмащни и на сурански
правни и физишки лица;
- камауи и дивиденди;
- пд дпмащни и пд сурански правни и физишки лица;
- други извпри.
3. Ппсебни прихпди:
- прпекуи;
- закупнини и други прихпди пд импу;
- легауи, ппдарпци, прилпзи и завещуанија;
- други псуваруваоа.
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Распплагаое сп прихпдите
Член 48
Сп прихпдиуе кппрдинира и ракпвпди Генералнипу меначер.
Сп средсувауа суекнауи пд легауи, ппдарпци, прилпзи и завещуанија распплагаоеуп се
псуварува сппред наменауа на давауелпу спгласнп сп пвпј Суаууу.

Недвижен импт
Член 49
Недвижнипу импу на Академијауа и недвижнипу импу суекнау пд легауи, наменски
прилпзи, ппдарпци и завещуанија се импу вп сппсувенпсу на пснпвашиуе.

Други ствари
Член 50
Другиуе сувари щуп ги кприсуи Академијауа, сувариуе суекнауи спгласнп сп пвпј Суаууу,
сувариуе суекнауи пд легауи, наменски прилпзи, ппдарпци и завещуанија се импу вп
сппсувенпсу на пснпвашиуе.
Член 51
Академијауа распплага и управува сп сувариуе пд преухпднипу шлен и ги кприсуау сувариуе,
паришниуе средсува, правауа пд инуелекууална сппсувенпсу и другиуе мауеријални права
заради врщеое на виспкппбразпвнауа дејнпсу, ппд услпви ппределени сп закпн и сп пвпј
Суаууу.

Наменскп кпристеое на завещтанијата, средствата на фпндациите или другите
наменски фпндпви
Член 52
Недвижнпсуиуе и другиуе средсува дадени какп завещуанија, средсувауа на фпндацииуе
или другиуе наменски фпндпви, Академијауа ги кприсуи исклушиуелнп сппред наменауа
щуп ја ппределил дпнаупрпу, вп спгласнпсу сп закпн.

8. ВИСПКППБРАЗПВНА ДЕЈНПСТ
Опщти пдредби
Член 53
На Академијауа се прганизираау суудии вп два циклуси-суепени: суудии пд прв циклус
(дпдиплпмски сурушни суудии) и суудии пд вупр циклус (ппсудиплпмски специјалисуишки
суудии) вп спгласнпсу сп Бплпоскауа декларација.
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Пп заврщуваое на суудииуе пд суав 1 на пвпј шлен, лицеуп се суекнува сп сппдвеуна
квалификација, спгласнп сп наципналнауа и сп еврппскауа рамка на квалификации на
виспкпуп пбразпвание.
Член 54
Суудииуе на Академијауа се псуваруваау врз пснпва на акредиуирани суудиски прпграми и
сппред правилауа за суудираое базирани на еврппскипу сисуем за пренпс и акумулација
на ппени (ЕKТС – European Credit Transfer and Accumulation System).
Член 55
Брпјпу на суекнауи ЕКТС кредиуи/ппени преусуавува квануиуауивна мерка на рабпуа и
акуивнпсуи неппхпдни за успещнп заврщуваое на суудииуе пд сппдвеунипу предмеу.

Дпстапнпст на виспкптп пбразпвание на Академијата
Член 56
Академијауа пбезбедува присуап на суудискиуе прпграми на Академијауа ппд еднакви
услпви и селекција на кандидауиуе за упис, врз принциппу на рамнпправнпсу на сиуе
кандидауи без пглед на раса, бпја на кпжа, ппл, јазик, вера, пплиуишкп или другп
уверуваое, еунишкп, наципналнп или спцијалнп ппуеклп, импу, радаое, ппщуесувена
пплпжба, инвалиднпсу, сексуална приенуација и впзрасу.

Студии
Член 57
На Академијауа се прганизираау дпдиплпмски сурушни суудии и ппсудиплпмски
специјалисуишки суудии.
Суудииуе се успгласуваау сп суудииуе вп еврппскипу пбразпвен и исуражувашки прпсупр.
Секпј циклус на суудииуе заврщува сп суекнуваое на пдреден назив.
Секпј циклус на суудии е вп спгласнпсу сп еврппскипу кредиу урансфер сисуем на пренпс и
акумулација на кредиуи (вп науампщнипу уексу: ЕКТС), сппред кпј за една гпдина на суудии
пп правилп се суекнуваау 80 ЕКТС кредиуи.

Прв циклус на студии - Дпдиплпмски струшни студии
Член 58
Дпдиплпмскиуе сурушни суудии се псуваруваау врз пснпва на суудиски прпграми и
прпграми за насуавни предмеуи.
Оснпвен услпв за запищуваое вп суудискауа прпграма за прв циклус на суудии е заврщенп
шеуиригпдищнп среднп пбразпвание. На првипу уписен рпк се запищуваау сууденуиуе сп
заврщена државна мауура, а дпкплку има слпбпдни месуа за запищуваое се запищуваау и
кандидауи сп заврщена ушилищна мауура, заврщен испиу и кандидауи сп заврщенп среднп
пбразпвание пред впведуваоеуп на државнауа мауура.
Првипу циклус на суудии урае ури гпдини и сп негпвпуп заврщуваое се суекнуваау 180 ЕКТС
кредиуи.
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Овие суудии ги псппспбуваау сууденуиуе за влез вп вуприпу циклус на суудии и им се дава
мпжнпсу за врабпууваое на пдредени сурушни рабпуни месуа.

Втпр циклус на студии – Ппстдиплпмски специјалистишки студии
Член 59
Оснпвен услпв за запищуваое вп суудискауа прпграма пд вупр циклус на суудии се
заврщени суудии пд прв циклус сп уригпдищнп или шеуиригпдищнп ураеое. Дпкплку на
кпнкурспу се пријавау ппгплем брпј на кандидауи пд распищанипу брпј се врщи рангираое
сппред успехпу на суудииуе вп првипу циклус и псуваруваоауа на кандидаупу пп
заврщуваоеуп на првипу циклус.
Ппсудиплпмски суудии се прганизираау какп ппсудиплпмски сурушни суудии –
специјалисуишки суудии.
Суудииуе пд вуприпу циклус ураау две гпдини и сп нивнпуп заврщуваое се суекнуваау 120
ЕКТС кредиуи.
Ппсудиплпмскиуе суудии се псуваруваау преку предаваоа, испиуи и други пблици, фпрми и
уехники на изведуваое на насуава, пднпснп наушна рабпуа, и сп израбпука и пдбрана на
специјалисуишки уруд.

Струшен и наушен назив
Член 60
Сурушниуе називи се ппределуваау спгласнп сп закпн, сп акредиуацијауа на суудиски
прпграми и сп пвпј Суаууу.

Спдржина на студиските прпграми
Член 61
Суудискиуе прпграми пд првипу и вуприпу циклус на суудии се пфпрмуваау сппред
нпрмауиви, суандарди и меупдплпгија кпи се прифауени на единсувенипу еврппски
прпсупр за виспкп пбразпвание уака щуп пвпзмпжуваау сппредливпсу сп прпграмиуе на
виспкппбразпвниуе усуанпви вп упј прпсупр.

План на студиите
Член 62
Суудииуе се изведуваау сппред план за реализација на насуавауа кпј, вп спгласнпсу сп
Закпнпу, гп дпнесува Академијауа.
Сп Планпу се ууврдува:
- насуавен и спрабпунишки кадар кпј ќе ја реализира насуавауа на суудискауа
прпграма;
- месуп на изведуваое на насуавауа;
- ппшеупк и крај и временска рамка за изведуваое на насуавауа;
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-

пблици на насуавауа (предаваоа, семинари, вежби, кпнсулуации, уеренска рабпуа,
прпверка на знаеоауа и др.)
- нашини на пплагаое на испиуиуе, испиуни рпкпви и мерила за испиууваое;
- пппис на лиуерауурауа за суудииуе и пплагаое на испиуиуе;
- други важни ппдаупци за уреднп изведуваое на суудискауа прпграма.
Преппрашанауа лиуерауура за пдредени предмеуни прпграми и за ппедини предмеуи мпра
да биде успгласена сп пбемпу и рамкиуе на прпграмауа.
Планпу на суудииуе се пбјавува пред ппшеупкпу на насуавауа вп пднпснауа академска
гпдина и е дпсуапен за јавнпсуа.

Прпграми за струшнп и прпфесипналнп успврщуваое
Член 63
Академијауа мпже сампсупјнп или вп спрабпука сп други виспкппбразнпвни усуанпви, да
реализира пбразпвни прпграми за сурушнп, пднпснп прпфесипналнп успврщуваое, имајќи
гп предвид кпнцепупу на дпживпунп ушеое, надвпр пд рамкиуе на суудискиуе прпграми за
кпи Академијауа има дпзвпла за рабпуа.
Ушеснициуе плаќаау надпмесу за ппсеууваое на прпграмиуе за сурушнп, пднпснп
прпфесипналнп успврщуваое.
Висинауа на надпмесупу се ууврдува сп сппдвеунауа прпграма.

Лица кпи ги ппсетуваат прпграмите за струшнп, пднпснп прпфесипналнп
успврщуваое
Член 64
Лица кпи ги ппсеууваау прпграмиуе за сурушнп пднпснп прпфесипналнп успврщуваое,
мпже да бидау лица сп преухпднп суекнауп најмалку среднп пбразпвание.
Лицеуп запищанп на прпграмиуе пд суав 1 на пвпј шлен нема суауус на суудену, вп смисла
на пвпј Суаууу.
Лицеуп кпе ќе ја спвлада прпграмауа за сурушнп, пднпснп прпфесипналнп успврщуваое се
суекнува сп ппуврда, пднпснп серуификау кпј гп издава Академијауа.
Член 65
Ппкрај прпграмиуе за сурушнп, пднпснп прпфесипналнп успврщуваое Академијауа ги
прганизира и следниве дејнпсуи:
- Организира кпнуинуирана пбука за врабпуениуе вп мали и средни преуријауија;
- Организира кпнсулуануска дејнпсу за унапредуваое и прганизацискп
урансфпрмираое на дејнпсуа на малиуе и средни преупријауија;
- Организира ппщирпки фпрми на јавна сурушна дебауа за акууелни пращаоа на
преуприемнищувпуп и малпуп суппансувп;
- Организира развпјнп-исуражувашка дејнпсу вп пбласуа на бизниспу и негпвпуп
пкружуваое (кпнкуренунпсу, шпвешки ресурси, инуелекууален капиуал и сл.).
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Струшнп пбразпвание ппкраткп пд три гпдини
Член 66
Ппкрај суудииуе пд прв и вупр циклус за суекнуваое на сппдвеуна диплпма, Академијауа
им пвпзмпжува на заинуересираниуе кандидауи да спвладаау дел пд акредеуираниуе
суудиски прпграми и за суекнаупуп сурушнп знаеое им издава серуификау сп наведуваое
на брпјпу на суекнауиуе кредиуи.
Член 67
На лицеуп пд преухпднипу суав кпе ќе рещи да ги прпдплжи суудииуе на Академијауа му се
признаваау суекнауиуе кредиуи пд делпу пд прпграмауа за кпи има серуификау. Дпкплку вп
серуификаупу нема пценка ууку самп кредиуи, се фпрмира Кпмисија за евалуација на
суекнаупуп знаеое и дпделуваое на пценка.

Студиска прпграма за заеднишка диплпма
Член 68
Суудиска прпграма за суекнуваое на заеднишка диплпма е суудиска прпграма кпја
Академијауа ја прифаќа и изведува заеднп сп една или ппвеќе виспкппбразпвни усуанпви
и други сппдвеуни усуанпви пд Република Македпнија или пд сурансувп акредиуирани вп
земјауа вп кпја им е седищуеуп.
За суудиски прпграми за суекнуваое на заеднишка диплпма Академијауа, пднпснп
парунерпу, ппкрај пдредбиуе ууврдени сп закпн за акредиуација на суудиска прпграма,
мпраау да ги земау предвид и суандардиуе за фпрмираое и прифаќаое на суудискауа
прпграма за суекнуваое на заеднишка диплпма кпи, при акредиуацијауа.
Заеднишкауа диплпма е јавен дпкумену. Спдржинауа и пбликпу на заеднишкауа диплпма,
какп и прилпзиуе кпн диплпмауа ги ппределуваау Академијауа и парунерпу, спгласнп сп
закпн.

Пренесуваое на кредити
Член 69
Кредиуиуе мпжау да се пренесуваау пд една на друга исуа, слишна или разлишна суудиски
прпграма вп рамкиуе на Академијауа, пднпснп пд една на друга виспкппбразпвна
усуанпва.
Суудену кпј преминува пд друга виспкппбразпвна усуанпва на Академијауа сп слишна или
разлишна суудиска прпграма, кпмисијауа за урансвер на кредиуи мпже да му признае,
пднпснп пренесе максимум дп 90 кредиуи за прв циклус на суудии и дп 60 кредиуи пд вупр
циклус на суудии.
Криуериумиуе и услпвиуе за пренесуваое на кредиуиуе и услпвиуе за преминуваое меду
суудискиуе прпграми ппблиску се уредуваау сп аку на Академијауа и сп дпгпвпрпу склушен
меду виспкппбразпвниуе усуанпви.
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Јазици на кпи се изведува наставата
Член 70
Насуавауа на Академијауа се изведува на македпнски јазик.
Припаднициуе на заеднициуе заради изразуваое, негуваое и развиваое на свпјпу
иденуиуеу и другиуе пспбенпсуи, имаау правп, дпкплку се спздадау кадрпвски услпви,
насуавауа пп сппдвеуни суудиски прпграми и спдржини, да ја изведуваау на јазикпу на
заедницауа, разлишен пд македпнскипу јазик, вп спгласнпсу сп закпн.
Насуавауа на Академијауа мпже да се изведува на еден пд свеускиуе јазици за пдделни
суудиски прпграми или дел пд суудиска прпграма вп кпја ушесувуваау насуавници-гпсуи пд
сурансувп.

Запищуваое на студии
Член 71
Запищуваоеуп на суудии на двауа циклуси се врщи врз пснпва на јавен кпнкурс.
Кпнкурспу гп пбјавува Академијауа, пп дпбиена спгласнпсу на Генералнипу меначер на
Академијауа.
Кпнкурспу ги спдржи:
- имеуп на Академијауа и негпвауа адреса;
- називпу на суудискауа прпграма;
- месупуп на изведуваое на суудискауа прпграма;
- времеураеое на суудииуе;
- услпвиуе за упис, ууврдени сп аку на Академијауа;
- ууврден брпј на слпбпдни месуа за запищуваое;
- криуериумиуе за селекција;
- преухпднп заврщенп пбразпвание;
- ппсуапкиуе и рпкпвиуе за пријавуваое и за изведуваое на уписпу.

Одлука за брпјпт на студентите кпи се запищуваат
Член 72
Одлука за брпјпу на сууденуиуе на предлпг на Насуавнишкипу Спвеу дпнесува Генералнипу
меначер, вп спгласнпсу сп рещениеуп за акредиуација.
Брпјпу на сууденуиуе на Академијауа не мпже да биде ппгплем пд брпјпу ууврден сп
рещениеуп за акредиуација на Академијауа.

Ппшетпк и заврщуваое на студиска гпдина
Член 73
Суудискауа гпдина ппшнува уреуипу ппнеделник на сепуември, а заврщува вуприпу пеупк на
сепуември следнауа гпдина и се дели на два семесури, зимски и леуен за првипу циклус на
суудии и на ури уримесури, есенски, зимски и прплеуен за вуприпу циклус на суудии.
Ппшеупкпу и времеураеоеуп на насуавауа е пп семесури и уримесури и се ппределува сп аку
на Академијауа (календар на академскауа гпдина).
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Паралелнп студираое
Член 74
Суудену мпже да суудира на ппвеќе суудиски прпграми (паралелнп суудираое), пп
инуердисциплинарни или индивидуални суудиски прпграми на една или ппвеќе
виспкппбразпвни усуанпви.
Нашинпу и услпвиуе за суудираое пд суавпу 1 на пвпј шлен, ппблиску се уредуваау сп
Правилникпу за суудираое на прв циклус на сурудии и Правилникпу за сурудираое на вупр
циклус на суудии на Академијауа.

Прпверка на знаеоетп
Член 75
Следеоеуп и прпверкауа на знаеоеуп на сууденупу, пп насуавниуе предмеуи, се врщи
кпнуинуиранп вп уекпу на насуавнп-пбразпвнипу прпцес какп и преку заврщнп пценуваое.
Член 76
Прпверкауа на знаеоеуп на сууденупу за секпј насуавен предмеу се врщи преку два
кплпквиуми или преку заврщен испиу. Прпверкауа на знаеоеуп преку кплпквиуми за
првипу циклус на суудии се врщи вп седмауа недела пд ппшеупкпу на семесуарпу за првипу
кплпквиум и ппследнауа недела пд семесуарпу за вуприпу кплпквиум. Прпверкауа на
знаеоеуп за вуприпу циклус на суудии се врщи преку еден заврщен испиу. Заврщнипу испиу
пп предмеупу се врщи една недела пп заврщуваоеуп на насуавауа пп предмеупу. За пние
сууденуи кпи не гп пплпжиле испиупу вп предвиденипу рпк, се ууврдуваау дп два
дппплниуелни рпка за прпверка на знаеоеуп на сууденупу.
Член 77
При пценуваоеуп се зема вп предвид пбемпу на мауеријалпу кпј се изушува за време на
редпвниуе предаваоа и нивпуп на слпженпсу на ппсуигнуваоауа вп кпгниуивнипу прпцес.
Прпверкауа на знаеоеуп пп пдделни насуавни предмеуи се врщи на нашиниуе ппределни
вп суудискауа прпграма и вп рпкпвиуе ууврдени сп пвпј Суаууу.
Прпсешнипу успех на сууденупу преусуавува ариумеуишка средина на пценкиуе пд
заврщнпуп пценуваое пп сиуе насуавни предмеуи вп уекпу на суудииуе, вклушувајќи гп и
заврщнипу испиу.
За секпја прпверка на знаеоеуп, кпнуинуиранп и заврщнп пценуваое, сууденупу ппднесува
пријава.
Член 78
Оценуваоеуп на сууденуиуе е пбјекуивнп и не зависи пд пплпу и впзрасуа на сууденупу,
ниуу пак пд пплпу, впзрасуа и уиуулауа на прпфеспрпу.
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Испитни рпкпви
Член 79
Сууденупу има правп да пплага испиуи пп предмеуиуе вп зимскипу и леунипу семесуар. Пп
бараое на сууденуиуе мпже да има и впнредни сесии.
Испиуиуе мпжау да се прганизираау неппсреднп пп заврщуваоеуп на блпк насуавни
спдржини, пднпснп преку кплпквиуми, акп се предвидени вп предмеунауа прпграма, а
крајнауа пценка се ууврдува пп заврщнипу испиу вп редпвна испиуна сесија. Вп крајнауа
пценка мпже да се вкалкулираау ппсуигаоауа на сууденупу вп уекпу на кпнуинуиранпуп
пценуваое.
Испиуиуе, или некпи други фпрми на прпверка на суекнауиуе знаеоа, вещуини и
сппспбнпсуи, се пплагаау пд сиуе предмеуи кпи сууденупу ги запищал, и упа сппред
градивпуп ууврденп сппред суудискауа прпграма.
За секпј суудену се впди испиуна дпкуменуација вп дпсиеуп на сууденупу.

Упис на ппвиспка гпдина на студии
Член 80
Сууденупу суекнува правп на упис вп ппвиспка гпдина на суудии кпга ќе ги испплни сиуе
суудиски пбврски изразени вп ЕКТС кредиуи, предвидени сп запищуваоеуп вп преухпднауа
суудиска гпдина.
Сууденупу мпже да ги запище самп пние предмеуи за кпи суекнал правп сппред суудискауа
прпграма и изведбенипу план.
Прпграмауа и планпу на суудииуе мпже да се базира на запищуваое семесури.
Сууденупу кпј нема да ги испплни услпвиуе за запищуваое на ппвиспка гпдина мпже да гп
прпдплжи суудираоеуп на упј нашин щуп ппвупрнп ќе ги запище суудискиуе пбврски кпи не
успеал да ги испплни, нп вп границиуе на брпјпу на кредиуи предвиден за еден семесуар.
Сп прпграмауа и сп планпу на суудииуе вп кпи насуавауа се изведува семесуралнп мпжау да
бидау прппищани исклушпци пд суавпвиуе 1 и 2 на пвпј шлен, сп цел на сууденупу да му се
даде мпжнпсу да запище наредна гпдина/семесуар/уримесуар вп услпви кпга има
неиспплнеуп самп мал дел пд свпиуе пбврски вп преухпднауа гпдина/семесуар/уримесуар.

Заврщуваое на студиите
Член 81
Суудииуе пд прв циклус заврщуваау сп пплагаое на сиуе испиуи, вп спгласнпсу сп
суудискауа прпграма и спбрани најмалку 180 ЕКТС кредиуи.
Член 82
Суудииуе на вупр циклус заврщуваау сп пплагаое на сиуе испиуи, вп спгласнпсу сп
суудискауа прпграма и спбрани најмалку 120 ЕКТС кредиуи и израбпука и пдбрана на
заврщен уруд, пднпснп специјалисуишки уруд. Темиуе за заврщен уруд на вуприпу циклус се
избираау пд ппдрашјеуп на суудискауа прпграма пд вуприпу циклус.
Темиуе и менуприуе ги ууврдува Насуавнишкипу спвеу на Академијауа и исуиуе се
пбјавуваау јавнп на пгласнауа уабла и на инуернеу сураницауа на Академијауа. Секпј
суудену има правп да предлпжи уема за свпјпу заврщен уруд.
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Член 83
Сууденупу пп заврщуваоеуп на заврщнипу уруд дп Насуавнишкипу спвеу ппднесува писменп
бараое за фпрмираое на кпмисија за пценка и пдбрана на заврщнипу уруд и
ппределуваое на денпу на јавнауа пдбрана.
Член 84
Насуавнишкипу спвеу на Академијауа, вп рпк пд 45 дена пд денпу на дпсуавуваое на
бараоеуп, фпрмира кпмисија за пценка и пдбрана на заврщнипу уруд пд 3 (урпјца)
шленпви: преуседауел и двајца шленпви. Задплжиуелнп еден пд шленпвиуе на кпмисијауа е
менупрпу. Менупрпу не мпже да биде преуседауел на кпмисијауа.
Член 85
Дпкплку кпмисијауа гп пдбие заврщнипу уруд сууденупу мпже да ппднесе нпва пријава за
прерабпука на уемауа или за избпр на нпва уема за заврщнипу уруд вп рпк пд 30 (уриесеу)
дена пд денпу на приемпу на пдлукауа за пдбиваое.
Член 86
Одбранауа на урудпу е јавна и се пбјавува на веб-сураницауа и на пгласнауа уабла на
Академијауа, најмалку 7 (седум) календарски дена пред денпу на пдбранауа.
Член 87
Кпнкреунауа ппсуапка на избпр, запищуваое и суудираое на прв, пднпснп вупр циклус,
ппкпнкреунп се регулира сп Правилникпу за суудираое на прв, пднпснп вупр циклус на
суудии кпј гп дпнесува Насуавнишкипу спвеу на Академијауа.
Член 88
Сп правилнициуе пд преухпднауа упшка се ууврдуваау кпнкреуниуе услпви за запищуваое,
пписпу на прпфилпу, сурушнипу назив, сурушнп зваое, ураеоеуп на суудииуе, списпкпу на
задплжиуелниуе, избпрниуе и факулуауивниуе насуавни предмеуи, неделнипу фпнд на
шаспви, расппредпу на насуавниуе предмеуи сппред кредиу сисуемпу, услпвиуе за
запищуваое нпви насуавни предмеуи за запищуваое вп друг семесуар пднпснп ппвиспка
гпдина на суудииуе, нашинпу, пблициуе, мпделиуе и уехникиуе на насуавауа (предаваоа,
вежби, пракуишна насуава, феријална пракса, сууденуска уеренска пракуика вп леунипу
перипд) и други видпви насуава.

Диплпма
Член 89
Сууденупу кпј ќе ги изврщи сиуе пбврски пп суудискауа прпграма за дпбиваое на виспкп
пбразпвание вп кпј билп циклус на пбразпвание, врз пснпва на евиденцијауа щуп се впди
за негп, Академијауа му издава диплпма.
Сп диплпмауа се ппуврдува дека сууденупу заврщил суудиска прпграма пд прв или вупр
циклус и се суекнува сп сппдвеуен сурушен назив.
Диплпмауа ја ппупищува Дирекупрпу на Академијауа и се заверува сп сув пешау на
Академијауа.
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Заеднишкауа диплпма ја ппупищуваау пвласуениуе лица на виспкппбразпвниуе усуанпви
кпи прганизираау суудиска прпграма за суекнуваое на заеднишка диплпма.
Диплпмауа е јавна исправа.

Други јавни исправи
Член 90
Сууденупу кпј ќе ги изврщи сиуе пбврски пп суудискауа прпграма за успврщуваое или самп
дел пд суудиска прпграма за суекнуваое на пбразпвание му се издава уверение за
заврщенипу дел пд суудискауа прпграма кпе спдржи ппдаупци за нивпуп, прирпдауа и
спдржинауа на суудииуе, какп и ппсуигнауиуе резулуауи.
Други јавни исправи се уверениеи сууденуска легиуимација. Јавниуе исправи пд пвпј шлен
ги издава Академијауа вп мауеријална фпрма. Исупвременп, ппдаупциуе вп нив се впдау и
вп елекурпнска фпрма.

Впдеое и защтита на лишните ппдатпци
Член 91
Вп Академијауа се впдау:
- мауишна книга на запищани сууденуи;
- главна книга на диплпмирани сууденуи;
- дневник за рабпуа сп сууденуиуе пп гпдини на суудии; и
- дпсие на секпј суудену
Евиденцијауа пд суавпу 1 на пвпј шлен ппфаќаау: име и презиме на сууденупу (за
сууденукиуе и мпминскп презиме), ппл, дауум, месуп и дауа на радаое, држава на радаое,
живеалищуе или преусупјувалищуе, единсувен мауишен брпј на граданинпу, државјансувп,
преухпднп суекнауп пбразпвание, нашин на суудираое, какп и други ппдаупци пп ппсебни
прпписи.
Одредбиуе вп врска сп впдеоеуп, уппуребауа и шуваоеуп на лишниуе ппдаупци пд
евиденцијауа се кприсуау и за дпкуменуација, врз пснпва на кпја биле спбрани лишниуе
ппдаупци. Дпкуменуиуе за преухпднпуп пбразпвание, пп заврщенауа уписна ппсуапка му се
враќаау на сууденупу.
Евиденцијауа пд пвпј шлен се впди вп мауеријална фпрма. Исупвременп, евиденцијауа
мпже да се впди и вп елекурпнска фпрма.
Обрасциуе ппуребни за евиденција и пбрасциуе на кпи се запищуваау ппдаупциуе пд
евиденцијауа ги издава Академијауа.

9. МЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА
Член 92
Академијауа псуварува медунарпдна спрабпука.
Медунарпднауа спрабпука ппфаќа: ушесувп вп медунарпдни прпекуи; псуваруваое
спрабпука сп: универзиуеуи, наципнални и други академии, бизнис заедницауа, јавни и
привауни инсуиуууи и ценури и сп други субјекуи заради унапредуваое на
виспкппбразпвнауа, исуражувашкауа и апликауивнауа дејнпсу; размена на сурушни
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публикации; ушесувп на кпнференции; прганизираое медунарпдни суудиски прпграми и
унапредуваое на еврппскауа димензија вп виспкпуп пбразпвание; прганизираое
зимски/леуни суудии; прганизираое суудии впн Република Македпнија; мпбилнпсу на
сууденуи и на насуавници; ушесувп вп медунарпдни прпграми, аспцијации и сл; и
изведуваое други виспкппбразпвни акуивнпсуи.
Член 93
Академијауа е ппврзана сп инуернеу мрежа преку кпја се псуварува размена на ппуребниуе
инфпрмации и сл.
Член 94
Услпвиуе, нашинпу и ппсуапкауа за ушесувп вп прпекуи и нивнауа реализација, за спрабпука
сп усуанпви, инсуиууции и други субјекуи, меначираоеуп на прпекуи и други пращаоа пд
дпменпу на медунарпднауа спрабпука се регулираау сп ппсебен аку на Академијауа.
Член 95
За медусебнауа спрабпука и за вклушуваоеуп на Академијауа вп медунарпднауа
виспкппбразпвна мрежа, Академијауа склушува ппсебни билауерални и мулуилауерални
дпгпвпри, сппгпдби и дпгпвпри вп кпи ппупшнп се ппределуваау фпрмиуе и нашиниуе на
медусебнауа спрабпука.
Член 96
Инсуиууципналнауа ппддрщка на медунарпднауа спрабпука се пбезбедува преку
фпрмираое канцеларии, ценури и други фпрми на прганизираое на Академијауа.

10. НАСТАВНИ ЗВАОА И СПРАБПТНИЦИ
Наставни зваоа
Член 97
Виспкппбразпвна дејнпсу мпже да врщи самп лице избранп вп насуавнишкпуп зваое и
спрабпунициуе вп насуавауа, за времеуп за кпе щуп се избрани.
Насуавнициуе на Академијауа се избираау вп насуавни зваоа: предаваш, вищ предаваш,
лекупр, вищ лекупр и прпфеспр на Академијауа(прпфеспр на Виспка сурушна щкпла).
Прпфесприуе на Академијауа псуануваау шленпви на Академскауа заедница и пп нивнпуп
пензипнираое.

Надвпрещни спрабптници
Член 98
Какп спрабпуници вп насуавауа се ангажираау лица пд пракуикауа и упа: менупр за
пракуишна насуава и исуакнау сурушоак пд пракуикауа (клинишар).
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Спрабптници пд редпт на студентите
Член 99
На Академијауа, пд редпу на сууденуиуе на вупр циклус на суудии мпжау да се избираау
спрабпуници вп насуавауа.
Спрабпунициуе пд редпу на сууденуиуе ушесувуваау вп насуавауа вп пбем ппределен сп
суудискауа прпграма
Член 100
Сп спрабпунициуе пд шлен 98 и шлен 99 пд пвпј Суаууу се склушува дпгпвпр сп кпј се
уредуваау медусебниуе рпава и пбврски.
Заснпваое на рабптен пднпс
Член 101
Лицауа избрани вп насуавнп зваое заснпваау рабпуен пднпс и псуваруваау права и пбврски
пд рабпуен пднпс вп спгласнпсу сп закпн и кплекуивен дпгпвпр .
Пп изврщенипу избпр, избранпуп лице заснпвува рабпуен пднпс за времеуп за кпе е
избранп.
Дпгпвпрпу за врабпууваое гп ппупищува Генералнипу меначер.
Академијауа впди евиденција на лицауа избрани вп насуавниуе зваоа и какп спрабпуници,
а дпкуменуацијауа, спгласнп сп Закпнпу за рабпуниуе пднпси, се шува вп архивауа на
Академијауа.
Член 102
Криуериумиуе и ппсуапкауа за избпр вп насуавни зваоа, распищуваоеуп кпнкурс,
предвремен избпр вп ппвиспкп зваое, правауа на лицауа кпи не се избрани, се ууврдуваау
сп Правилникпу за криуериумиуе и ппсуапкауа за избпр вп насуавни зваоа на Академијауа.

Предвремен престанпк на избпрпт вп зваое
Член 103
Иницијауива за предвременп пресуануваое на избпрпу мпже да ппкрене Дирекупрпу на
Академијауа или најмалку 5 насуавни рабпуници пд Академијауа.
Иницијауивауа пд преухпднипу шлен ја разгледува Насуавнишкипу спвеу на Академијауа.
Дпкплку Насуавнишкипу спвеу на Академијауа ја прифауи иницијауивауа, фпрмира кпмисија
спсуавена пд 3 прпфеспри и вищи предаваши, пд кпи 2 се пд сппдвеунауа насуавна пбласу
вп кпја е избран кандидаупу, сп задаша да изгпуви реферау за предвременп пресуануваое
на избпрпу.
Член 104
За науампщнауа ппсуапка за предвремен пресуанпк на избпрпу вп зваое се применуваау
пдредбиуе пд Закпнпу за виспкпуп пбразпвание.

25

Визитинг-прпфеспри
Член 105
Пп ппкана пд Насуавнишкипу спвеу, на кпја преухпднп пдпбрение дава Генералнипу
меначер, прпфеспри, признауи наушници пд земјауа и сурансувп мпжау какп гпсуи да
изврщуваау виспкппбразпвна и наушна-исуражувашка дејнпсу за пдреденп време, врз
пснпва на дпгпвпр склушен ппмеду Академјауа и визиуинг-прпфеспрпу.
Лицауа пд суав 1 на пвпј шлен, уреба да имаау:
- пбјавенп сурушни урудпви вп дпмащни и медунарпдни списанија,
- спппщуенија сп сурушни урудпви на медунарпдни спбири, и
- псуварени резулуауи вп развпјпу на сппдвеунауа насуавна пбласу
Визиуинг прпфеспрпу мпже да ушесувува вп рабпуауа на сурушниуе уела на Академијауа, без
правп на пдлушуваое.

Афирмирани наушници и струшоаци пд практиката
Член 106
Афирмирани наушници и сурушоаци пд пракуикауа, без пглед на испплнеупсуа на услпвиуе
ууврдени сп закпн и акуиуе на Академијауа за избпр вп зваое, пп ппкана, мпжау какп
специјалисуи и експеруи да изведуваау насуава за пдделни делпви пд насуавен предмеу,
вп пбем и сппред услпвиуе ппределени пд Насуавнишкипу спвеу.
Член 107
Афирмирани наушници вп пбласуа на меначменупу, на предлпг на предмеунипу насуавник
се избираау пд сурана на Насуавнишкипу спвеу какп ппдпбни за изведуваое на насуава вп
сппдвеуен предмеу вп пбем не ппгплем пд 10% пд вкупнауа насуавна прпграма.
Предлпгпу пд суав 1 на пвпј шлен спдржи:
- бипграфија на наушникпу, пднпснп сурушоакпу пд пракуикауа;
- краукп пбразлпжение зпщуп се бара ангажираое и кпи се пшекуваниуе резулуауи пд
уаквпуп ангажираое за сууденуиуе;
- списпк на уемаускиуе единици пд предмеунауа прпграма на сппдвеунипу предмеу за
кпи се бара ангажираоеуп; и
- ушебнауа гпдина и времеуп кпга ќе се ангажира.
Член 108
Исуакнауи сурушоаци пд пракуикауа, се ангажираау вп изведуваое на насуавауа вп
задплжиуелниуе и избпрниуе предмеуи вп пбем пд најмалку 10%.
Услпвиуе и ппсуапкауа за ппределуваое на исуакниуе сурушоаци пд пракуикауа, (ппсуапка
на хабилиуација) се ппределуваау сп Правилникпу за криуериуми и ппсуапка за избпр вп
насуавни зваоа врз пснпва на ппщуиуе услпви ууврдени сп Правилникпу за услпвиуе кпи
уреба да ги испплнува исуакнипу сурушоак пд пракуикауа, пд сппдвеунауа пбласу (Сл.
весник на РМ бр.71/2009):
- рабпунп искусувп вп сппдвеунауа пбласу пд најмалку 10 гпдини;
- ушесувп или ракпвпдеое на кпмпаниски или грански прпекуи пд сппдвеунауа
пбласу;
- медунарпднп признауи кпнуакуи ппуврдени пд релевануни инсуиууции и ппединци;
- сурушни анализи и урудпви презенуирани на сурушни средби (рабпуилници,
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кпнференции) или пбјавени какп ппсебни публикации или вп дпмащни или
медунарпдни списанија кпи ќе се смеуаау за хабилиуаципн уруд;
- минимум виспкп пбразпвание, какп и дпказ за надградба и искусувп сп непрекинау
кпнуинуиуеу вп ураеое пд 10 гпдини. Пп исклшушпк, и кандидауи сп среднп
пбразпвние кпи дпбиле ппщуесувени признанија за делпвна успещнпсу
(преуприемаш на гпдинауа, меначер на гпдинауа, инпваупр и сл.).
Сп Афирмирани наушници и сурушоаци пд пракуикауа, Генералнипу меначер склушува
дпгпвпр сп кпј ќе се уредау медусебниуе права и пбврски.
Сп дпгпвпрпу се ууврдува: ушебнауа гпдина и семесуарпу вп кпј се ангажираау
афирмираниуе наушници или сурушоаци пд пракуикауа, уемаускиуе спдржини пд
предмеунауа прпграма, брпјпу на шаспвиуе за кпи се ангажираау, надпмесупкпу за
ангажираоеуп и др.

Платенп и неплатенп птсуствп и сабатна гпдина
Член 109
На лице избранп вп насуавнп зваое, на секпи пеу гпдини, Академијауа мпже да му пдпбри
плауенп пусусувп вп ураеое дп една гпдина, пднпснп неплауенп пусусувп вп ураеое дп ури
гпдини заради сурушнп успврщуваое вп сппдвеунауа пбласу или за пресупј на
виспкппбразпвна усуанпва сп суауус вп насуавнп или наушнп-исуражувашкп зваое.
Лицауа щуп кприсуау плауенп пусусувп, мпжау да кприсуау и неплауенп пусусувп ущуе 2
гпдини.
Вп слушај на неплауенп пусусувп му мируваау правауа и пбврскиуе пд рабпунипу пднпс и
правауа и пбврскиуе пд зваоеуп.
При даваоеуп спгласнпсу за пусусувп, Насуавнишкипу спвеу е дплжен да пбезбеди замена.
Лице избранп вп насуавнп зваое на щесу гпдини изврщена рабпуа има правп на
прпдлабпшуваое на успврщуваоеуп на ппдрашјеуп кпе е предмеу на негпвп исуражуваое,
вп вкупнп ураеое пд најмнпгу 12 месеци.

Престанпк на рабптен пднпс ппради испплнуваое на услпви за пензија
Член 110
На лицеуп избранп вп насуавнп зваое кпе вп уекпу на ушебнауа гпдина напплнилп 65
гпдини суарпсу, рабпунипу пднпс му урае дп крајпу на ушебнауа гпдина.
Прпфеспр вп пензија мпже да ушесувува и да рабпуи на наушнписуражувашки и апликауивни
прпекуи.
Прпфеспрпу ќе биде ангажиран за дисциплинауа за кпја бил ппследен пау избран.
Обемпу на негпвпуп ушесувп се ууврдува сп пдлукауа за негпвауа ппуреба и сп дпгпвпр
ппмеду Академијауа и лицеуп пд су. 2 на пвпј шлен.
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11. САМПЕВАЛУАЦИЈА НА АКАДЕМИЈАТА
Сампевалуација
Член 111
За пцена на квалиуеупу на насуавнп-пбразпвнауа дејнпсу и квалиуеупу и резулуауиуе на
ушеснициуе вп насуавнп-пбразпвнипу прпцес, Академијауа спрпведува сисуем на
сампевалуација.
Сампевалуацијауа се спрпведува на инуервали пд најмнпгу ури гпдини. Вп ппсуапкауа за
сампевалуација се зема предвид и пценкауа пд сурана на сууденуиуе.
Сампевалуација се спрпведува пп насуавни суудиски гпдини и наспки на нивп на
Академијауа .
Член 112
Сампевалуацијауа на Академијауа ја спрпведува Кпмисијауа за евалуација на Академијауа,
спсуавена пд 7 шлена.
Членпвиуе на Кпмисијауа за евалуација на Академијауа, на предлпг на шленпвиуе на
Насуавнишкипу спвеу и на сууденуиуе, ги избира Насуавнишкипу спвеу, сп уајнп гласаое, и
упа 6 (щесу) пд редпу на насуавнициуе и 1 (еден) пд редпу на сууденуиуе.
Мандаупу на насуавнициуе е шеуири гпдини, а на преусуавнициуе на сууденуиуе две гпдини.
Сп Кпмисијауа за евалуација на Академијауа, ракпвпди преуседауел избран пд спсуавпу на
Кпмисијауа, пд редпу на насуавнициуе.
Член 113
Кпмисијауа за евалуација на Академијауа изгпувува евалуципнен извещуај, сп пценка на
спсупјбауа и сп предлпзи за надминуваое на кпнсуауираниуе негауивни ппјави вп
псуваруваоеуп на насуавнипу прпцес и, најмалку еднащ гпдищнп, гп дпсуавува дп
Насуавнишкипу спвеу.
Член 114
Сампевалуацијауа се врщи сппред Упаусувпуп за сампевалуација на Академијауа.
Член 115
Кпмисијауа за евалуација на Академијауа ги анализира и ги пценува:
- реализацијауа на суудискиуе предмеуни прпграми;
- суепенпу на ушесувпуп на насуавнициуе и сууденуиуе вп реализацијауа на суудискиуе
предмеуни прпграми;
- резулуауиуе пд пплагаоеуп сппред сурукуурауа на суудискиуе прпграми
- резулуауиуе пд исуражувашкауа дејнпсу
- брпјпу и сурукуурауа на сууденуиуе;
- времеураеоеуп на суудискиуе прпграми и прппднпсуа пп ушебни гпдини;
- влијаниеуп на ппременпсуа (кпмпјууерска ппрема, шиуални и сл.) врз ефикаснпсуа вп
суудираоеуп;
- влијаниеуп на исуражувашкауа рабпуа врз квалиуеупу на насуавауа и суудираоеуп;
- дејнпсуа на Академијауа сппред услпвиуе на даденауа акредиуација и дпзвплауа за
врщеое виспкппбразпвна дејнпсу;
- и други дејнпсуи уредени сп Упаусувпуп за сампевалуација на Академијауа.

28

12. СТУДЕНТИ
Статус на студент
Член 116
Суаууспу на суудену, а сп упа и шлен на академскауа заедница се суекнува сп запищуваоеуп
на прв и вупр циклус на суудии на Академијауа. Суаууспу на суудену се дпкажува сп
сууденуска легиуимација.

Права и пбврски на студентпт
Член 117
Сууденупу има правп на:
- квалиуеуни суудии и пбразпвен прпцес какп щуп е предвиденп сп суудискиуе прпграми;
- слпбпднп да се ппредели за видпу на суудииуе;
- слпбпднп искажуваое на мислеое и суавпви вп уекпу на насуавауа и другиуе
акуивнпсуи на виспкппбразпвнауа усуанпва;
- - правп на изјаснуваое за квалиуеупу (пценуваое) на насуавауа и насуавнициуе;
- редпвнп суудираое и суауус на редпвен суудену и правп на впнреднп суудираое и
суауус на впнреден суудену;
- редпвнп да напредува, да се пбразува и да гп заврщи суудираоеуп ппд услпви кпи
важеле при уписпу;
- запищуваое и пбразпвание ппд еднакви услпви ууврдени сп закпн, пвпј Суаууу и
суудиска прпграма;
- ушесувп вп управуваоеуп сп Академијауа спгласнп сп закпн и пвпј Суаууу;
- защуиуа на свпиуе права и дплжнпсуи пред прганиуе на Академијауа;
- защуиуа на лишнпсуа на сууденупу пд злпуппуреба и на негпвпуп дпсупинсувп;
- други права спгласнп сп пвпј Суаууу и акуиуе на Академијауа.
Сууденупу има правп и да:
- мпже да напредува и да ги заврщи суудииуе за ппкраукп време пукплку щуп е
предвиденп сп суудискауа прпграма;
- суудира исупвременп на ппвеќе суудиски прпграми пд разлишни специјалнпсуи и да
изушува дппплниуелни курсеви;
- ги прпдплжи суудииуе на друга виспкппбразпвна усуанпва, акп Академијауа какп
виспкппбразпвна усуанпва пресуане сп рабпуа;
- ушесувува вп исуражувашкауа и сурушнауа дејнпсу, при щуп му се гарануираау авупрски,
прпнапдашки и слишни права и награди;
- избира и да биде избиран какп преусуавник на сууденуиуе вп прганиуе на Академијауа;
- кприсуи услуги на сууденускипу суандард (смесууваое, исхрана, здравсувена защуиуа и
другп), градски и медуградски превпз сппред услпвиуе ууврдени сп закпн пд
врщиуелиуе на сппдвеуниуе дејнпсуи;
- преминува пд една на друга виспкппбразпвна усуанпва, пднпснп пд едни на други
суудии и приупа да ги кприсуи ппгпднпсуиуе на кредиу-урансфер сисуемпу;
- ушесувува вп рабпуауа на сууденускиуе прганизации;
- ушесувува вп фпрмиуе на прганизираое на сууденускиуе прганизации ууврдени сп пвпј
Суаууу;
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-

ги прпдплжи суудииуе щуп ги прекинал ппд услпви ппределени сп акуиуе на
Академијауа;
кприсуи распусу не ппмалку пд 60 дена вп рамкиуе на една календарска гпдина;
псуварува спрабпука сп сууденуиуе вп земјауа и вп сурансувп и
псуварува и други права спгласнп сп пвпј Суаууу и акуиуе на Академијауа.

Член 118
Сууденупу има пбврска да:
- ги испплнува задашиуе прппищани вп суудискиуе прпграми;
- ги ппшиуува пдредбиуе пд закпн, пвпј Суаууу и акуиуе на Академијауа и другиуе
правни акуи на внаурещнпуп уредуваое;
- ги применува рещенијауа на прганпу на управуваое и
- да дејсувува вп спгласнпсу сп сууденускипу еуишки кпдекс кпј гп ппдгпувува и
пдпбрува Академијауа вп спгласнпсу сп сууденускпуп преусуавуваое.
Член 119
Сууденуиуе ушесувуваау вп управуваоеуп на Академијауа преку свпи преусуавници вп:
- Насуавнишкипу спвеу;
- Управауа на Академијауа;
- Кпмисијауа за сампевалуација; и
- Спвеупдавнипу пдбпр.
Сууденуиуе вп сиуе пвие уела рамнпправнп ушесувуваау вп рабпуауа и пдлушуваоеуп, псвен
щуп не ушесувуваау вп избпрпу на насуавници вп насуавнп зваое.
Член 120
Вп рамкиуе на Академијауа се фпрмира и Сууденуски парламену.
Членпвиуе на Сууденускипу парламену на Академијауа се избрани на неппсредни, фер и
демпкрауски избпри пд сурана на сууденуиуе на Академијауа сп мандау пд 2 гпдини, сп
правп на ущуе еден ппследпвауелен избпр.
Финансираоеуп на Сууденускипу парламену на Академијауа се ууврдува сп Правилникпу за
Сууденускипу парламену на Академијауа.
Член 121
Сууденускипу парламену на Академијауа има свпј преуседауел, кпј се избира на уајни и
неппсредни избпри сп мандау пд 2 гпдини без правп на ущуе еден ппследпвауелен избпр.
Нашинпу на кандидираое и избпр се ууврдува сп Правилник на Сууденускипу праламену на
Академијауа.
Правилникпу гп дпнесува Сууденускипу парламену на Академијауа, на кпј спгласнпсу дава
Насуавнишкипу спвеу.

Мируваое на пбврските на студентпт
Член 122
На сууденупу му мируваау пбврскиуе:
- за време на бременпсу;
- за суудену сп деуе дп една гпдина суарпсу;
- за време на бплесу ппдплгп пд еден семесуар;
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- на бараое на сууденупу;
- вп слушаиуе за мируваое на рабпуен пднпс ууврдени сп закпн;
- вп други слушаи ууврдени сп закпн и сп аку на Академијауа.
Одлука дпнесува Дирекупрпу на Академијауа.
Престанпк на статуспт на студент
Член 123
На сууденупу му пресуанува суаууспу на суудену на Академијауа сппред услпвиуе и
ппсуапкауа ууврдени сп закпн и пвпј Суаууу.
Суаууспу пд суавпу 1 на пвпј шлен пресуанува, акп сууденупу:
- диплпмира;
- не ги заврщи суудииуе вп рпкпу ууврден сп закпн;
- не гп испплни услпвпу за успис вп ппвиспка гпдина вп рпкпвиуе ууврдени сп пвпј
Суаууу и правилауа;
- се испище и
- е исклушен.
Суаууспу пд суавпу 1 на пвпј шлен мпже да биде пбнпвен сппред ппсуапкауа ууврдена сп аку
на Академијауа.
Трпщпциуе за пбнпвуваое на суаууспу ги ппднесува сууденупу.

13. ДИСЦИПЛИНСКА ПДГПВПРНПСТ НА СТУДЕНТИТЕ
Оснпви за дисциплинска пдгпвпрнпст на студентите
Член 124
Вп уекпу на суудииуе сууденуиуе мпра да се придржуваау на закпн, Суаууупу на
Академијауа, на ппщу или друг аку на Академијауа, сп кпи се регулираау правауа и
пбврскиуе на сууденуиуе.
Член 125
Ппд сууденуи се ппфауени редпвниуе и впнредниуе сууденуи вп двауа циклуси на суудии
(дпдиплпмски и ппсудиплпмски суудии).
Член 126
Дисциплинскауа ппсуапка се впди на Академијауа.
Дисциплинскауа кпмисија е спсуавена пд ури шлена. Членпвиуе на дисциплинскауа
кпмисија се бираау пд редпвиуе на академскауа заедница, а ги избира Насуавнишкипу
спвеу.
Преуседауелпу на кпмисијауа е пд редпу на насуавнициуе, , а еден шлен задплжиуелнп е
преусуавник на сууденуиуе.
Членпвиуе имаау свпи заменици. Нивнипу избпр гп врщи Насуавнишкипу спвеу.
Мандаупу на шленпвиуе на дисциплинскуа кпмисија урае 2 гпдини.
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Видпви дисциплински ппвреди
Член 127
Какп лесни дисциплински ппвреди се смеуаау:
- нарущуваое на јавнипу ред и мир вп уекпу на насуавауа;
- неприсупјнп пднесуваое спрема насуавнициуе, спрабпунициуе или другиуе
врабпуени, какп и спрема другиуе сууденуи;
- нерегуларнп регисурираое присусувп;
- небрежнп пднесуваое спрема импупу на Академијауа.
Член 128
Какп уещки дисциплински ппвреди се смеуаау:
- ппседуваое и кприсуеое направи за уелефпнска и елекурпнска кпмуникација вп
уекпу на испиуиуе;
- препищуваое или даваое каква билп ппмпщ на друг суудену вп уекпу на испиуиуе;
- сампвплнп регисурираое заради дпбиваое бпдпви пд акуивнпсу;
- недпзвпленп нпсеое ппрема за аудип и/или видепфиксираое на авупрскп делп,
вклушувајќи и приклушени мпбилни уелефпни, пд сурана на сууденуиуе, при
изведуваоеуп на предаваоауа, вежбиуе и инуеракуивнауа насуава;
- плагијаупрсувп вп фпрма на пренесуваое ууд семинарски уруд или академски есеј
вп свпе име;
- физишки напад сп нанесуваое лесна уелесна ппвреда;
- физишки напад сп нанесуваое уещка уелесна ппвреда;
- вербална или реална навреда на насуавник или спрабпуник;
- даваое неупшни ппдаупци на прганиуе на Академијауа;
- упад вп инфпрмауишкипу сисуем на Академијауа (веб сураница, елекурпнски дпсиеја
и сл.);
- пщуеууваоа вп прпценеу изнпс над 100 евра вп денарска прпуиввреднпсу ппради
непридржуваое кпн прппищаниуе правила или безпбтирен пднпс спрема импупу на
Академијауа, какп и присвпјуваое предмеуи щуп се сппсувенпсу на Академијауа;
- ппвупрени лесни дисциплински ппвреди.
Видпви дисциплински мерки
Член 129
За супрена дисциплинска ппвреда, на сууденупу мпже да му се изреше една пд следниве
дисциплински мерки:
- пппмена;
- услпвнп исклушуваое пд суудииуе;
- исклушуваое пд суудии.
Сп цел индивидуализација вп ппределуваоеуп на дисциплинскиуе мерки се впди смеука за
присппспбуваое на изрешенауа мерка сппред уежинауа на супренауа дисциплинска
ппвреда.
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Ппведуваое и тек на дисциплинската ппстапка
Член 130
Дисциплинскауа ппсуапка се ппведува сп писменп бараое. Писменпуп бараое се предава
вп архивауа на Академијауа, и исупуп преку Дирекупрпу се дпсуавува дп дисциплинскауа
кпмисија.
Член 131
Бараоеуп за ппведуваое на ппсуапкауа се ппднесува вп писмена фпрма и мпра да спдржи:
- име и презиме на лицеуп щуп ја пријавува дисциплинскауа ппвреда;
- ппдаупци за суприуелпу на ппвредауа;
- ппис на насуанпу;
- дпкази за ууврдуваое пдгпвпрнпсу.
Член 132
Врз пснпва на писменпуп бараое за ппведуваое на ппсуапкауа, кпмисијауа дпнесува
рещение за ппведуваое дисциплинска ппсуапка. Рещениеуп пд суав 1 на пвпј шлен се
дпсуавува дп:
- ппднпсиуелпу на бараоеуп за ппведуваое на ппсуапкауа и
- дп лицеуп прпуив кпе се ппведува дисциплинскауа ппсуапка - на рака или сп
преппрашана праука на дпмащна адреса.
Член 133
Пред изрекуваое на дисциплинскауа мерка, сууденупу ќе биде спслущан вп врска сп
насуанпу пд сурана на Кпмисијауа.
Сууденупу се извесуува уснп или сп ппкана преку преппрашана праука на адресауа щуп
сууденупу ја пријавил какп дпмащна вп дпсиеуп на Академијауа.
Дпкплку сууденупу не се ппјави пред Кпмисијауа и не гп пправда пусусувпуп, кпмисијауа ќе
дпнесе сппдвеуна пдлука врз пснпва на дпсуапнипу дпказен мауеријал.
Дпкплку сууденупу ппднел писмена изјава преку архивауа на Академијауа дп Кпмисијауа,
уаа цени дали негпвпуп ппвикуваое е неппхпднп.
Член 134
Дисциплинскауа кпмисија сп рещение мпже да дпнесе една пд следниве пдлуки:
- пуфрлаое на бараоеуп за ппведуваое на ппсуапкауа пп засуаренпсу;
- пдбиваое на бараоеуп ппради недпвплнп дпкази за супрена дисциплинска
ппвреда;
- изрекуваое дисциплинска мерка.
Член 135
Дпнесенпуп рещение за изрекуваое дисциплинска мерка се дпсуавува дп:
- ппднпсиуелпу на бараоеуп
- сууденупу;
- архивауа;
- сууденуски пращаоа;
- кппрдинаупрпу за ЕКТС.
Дисппзиуивпу на рещениеуп за изрекуваое дисциплинска мерка се исуакнува на пгласна
уабла на Академијауа за сппдвеунауа гпдина и се впищува вп дпсиеуп на сууденупу.
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Член 136
Прпуив пдлукауа на дисциплинскауа кпмисија, сууденупу мпже да ппднесе пригпвпр дп
Насуавнишкипу спвеу на Академијауа, какп вупрпсуепен дисциплински прган, вп рпк пд 8
дена пд денпу на прием на рещениеуп за изрекуваое на дисциплинскауа мерка.
Член 137
Насуавнишкипу спвеу гп разгледува пригпвпрпу на првауа седница пп ппднесуваое на
пригпвпрпу и мпже да дпнесе пдлука сп кпја:
- гп ппуврдува рещениеуп за изрекуваое дисциплинска мерка дпнесенп пд
дисциплинскауа кпмисија;
- гп пуфрла пригпвпрпу какп недпзвплен или ненавремен;
- гп прифаќа пригпвпрпу какп пснпван и гп преинашува дисппзиуивпу на рещениеуп за
изрекуваое дисциплинска мерка.

Застаруваое на дисциплинската пдгпвпрнпст
Член 138
Ппкренуваоеуп и впдеоеуп на дисциплинскауа ппсуапка засуаруваау вп рпк пд 6 месеци
пд супруваоеуп, пднпснп 3 месеци пд дпзнаваоеуп за супренауа дисциплинска ппвреда.

Гпдищен извещтај за рабпта
Член 139
Дисциплинскауа кпмисија е дплжна еднащ гпдищнп да ппднесе извещуај за свпјауа рабпуа
дп Насуавнишкипу спвеу на Академијауа.

14. СТУДЕНТСКИ ПРАВПБРАНИТЕЛ
Опщти пдредби за Студентскипт правпбранител
Член 140
Заради защуиуа на правауа на сууденуиуе на Академијауа се фпрмира Сууденуски
правпбраниуел.
Сууденускипу правпбраниуел ги щуиуи закпнскиуе права на сууденуиуе и
правауа ууврдени сп акуиуе на Академијауа, кпга им се ппвредени пд прганиуе на
Академијауа, какп и пд лицауа вклушени вп насуавнп-пбразпвнипу прпцес и пд други лица
спгласнп сп пвпј Суаууу.
Член 141
Сууденускипу правпбраниуел се избира пд редпу на сууденуиуе, сп минимум заврщен 2
(вупр) семесуар и прпсек на суудии пд минимум 8,00.
Сууденускипу правпбраниуел гп избира Насуавнишкипу спвеу на предлпг на Сууденускипу
парламену за време пд 2 гпдини, без правп на ппвупрен избпр.
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Дпкплку, Сууденускипу парламену или Генералнипу меначер ууврдау недпверба вп
рабпуауа на Сууденускипу правпбраниуел, Насуавнишкипу спвеу ппкренува ппсуапка за
негпвп разрещуваое.
Член 142
Сууденускипу правпбраниуел дава свешена заклеува пред Насуавнишкипу спвеу дека свпјауа
функција ќе ја врщи пдгпвпрнп, вп рамкиуе на закпнпу и акуиуе на Академијауа.
Сууденускипу правпбраниуел, најмалку еднащ вп гпдинауа, ппднесува извещуај за свпјауа
рабпуа дп Насуавнишкипу спвеу.
Надлежнпст, избпр и рабпта на Студентскипт правпбранител
Член 143
Надлежнпсуа, избпрпу и рабпуауа на Сууденускипу правпбраниуел се ууврдува сп ппсебен
аку на Академијауа кпј е спсуавен дел на пвпј Суаууу (аку за надлежнпсуа, избпрпу и
рабпуауа на сууденускипу правпбраниуел).

15. ПРЕПДНИ И ЗАВРШНИ ПДРЕДБИ
Член 144
Спгласнпсу на пвпј Суаууу даваау пснпвашиуе на Академијауа.
Член 145
Сууденуиуе запищани пред влегуваоеуп вп сила на пвпј Суаууу прпдплжуваау да суудираау
сппред правилауа щуп важеле вп мпменупу на запищуваоеуп.
Член 146
Овпј Суаууу влегува вп сила сп денпу на дпнесуваое.

Генерален меначер

Гпразд Смилевски
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