
На основу члана 204. Статута Академије струковних студија и члана 13. и 15. Правилника о студирању у Акаде-
мији струковних студија Београд упис у наредну годину студија се врши на следећи начин: 

У статусу буџетског студента  

УСЛОВ је остварених 48 (четрдесетосам) ЕСПБ бодова по основу полагања испита у школској 
2020/2021. години. 

ПРАВО рангирања имају буџетски и самофинансирајући студенти који остваре 48 (четрдесетосам) 
ЕСПБ бодова по основу полагања испита у школској 2020/2021. години. 

РАНГИРАЊЕ обухвата студенте који се уписују на исту годину студија на одређени студијски про-
грам. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАНГИРАЊЕ су: 
1. број остварених ЕСПБ бодова 
2. укупне године студирања 
3. постигнут успех у савлађивању студијског програма 

РАНГИРАЊЕ се врши тако што се број бодова рачуна на основу суме бодова на положеним предме-
тима у претходној школској години и броја година студирања.  

Број бодова за сваки положени предмет у претходној школској години рачуна се на следећи начин: 

[Број бодова на предмету] =[Оцена на предмету] × [Број ЕСПБ бодова предмета] × 
× [Коефицијент за број полагања испита] × [Коефицијент за предмет]. 

Коефицијент за број полагања испита има вредност: 
 1.3 – ако је студент положио испит у првом року после завршене наставе из предмета, 
 1.2 – ако је студент положио испит из предмета у другом полагању испита, 
 1.1 – ако је студент положио испит из предмета у трећем полагању испита, 
 1.0 – ако је студент положио испит из предмета после више од три полагања испита. 

Први рок после завршене наставе из предмета се броји свим студентима без обзира да ли су полагали испит 
или нису, и да ли им је испит био пријављен, или није због тога што у том тренутку нису били остварили предиспи-
тне обавезе. После првог испитног рока после завршене наставе из предмета, броје се само испитни рокови у којима 
је студент полагао испит, не броји се рок у којем је студент пријавио испит а није изашао на испит. 

Коефицијент за предмет има следећу вредност: 
 ако се студент рангира за другу годину студија:  
 1 - за предмете прве године студија, 
 0.5 - за предмете друге или треће године студија, 

 ако се студент рангира за трећу годину студија: 
 1 - за предмете друге године студија 
 0.5 - за предмете прве или треће године студија. 

Укупан број бодова се рачуна на следећи начин: 

[Број бодова за рангирање] = [Сума броја бодова по предметима] × [Коефицијент за годину студирања]. 

Коефицијент за годину студирања има вредност 1 ако студент није „изгубио“ ниједну годину, 
и умањује се за по 0.2 за сваку изгубљену годину, тј. има вредност: 

1  0.2 × ([Година студирања студента]-[Година студија студента]). 

Из једне године студија може се за рангирање рачунати највише 60 ЕСПБ бодова. Ако је студент бирао и поло-
жио предмете из године студија који носе више од 60 ЕСПБ тако што је полагао више изборних предмета него 
што је неопходно, бира се комбинација са оним изборним предметима за коју се добија највећи број бодова за 
рангирање, при чему се обавезни предмети у студијском програму не могу заменити изборним предметима. 

За предмете који немају нумеричку оцену користи се средња оцена на свим осталим предметима. 

У статусу самофинансирајућег студента 

Студент који не оствари право уписа у статусу буџетског студента у наредној школској години настав-
ља студије у статусу самофинансирајућег студента. 


