БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
- ОДСЕК ПОСЛОВНИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ СТУДИЈА РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
за упис студената у школску 2022/23. годину на следеће студијске програме
мастер струковних студија:

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
(2 године, 4 семестра, 120 ЕСПБ бодова)
1. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - 54 студента
- 3 буџетска студента
- 51 самофинансирајући студент
(стечено звање: струковни мастер економиста)
2. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ – 34 студента
- 2 буџетска студента
- 32 самофинансирајућа студента
(стечено звање: струковни мастер инжењер информационих система)
3. ЈАВНА УПРАВА – 54 студента
- 3 буџетска студента
- 51 самофинансирајућа студента
(стечено звање: струковни мастер правник)

ОПШТИ УСЛОВИ:
У прву годину мастер струковних студија, може се уписати лице које је завршило струковне или
академске студије првог степена, обима најмање 180 ЕСПБ бодова.
.
Од кандидата који су стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова на другој
високошколској установи у Републици Србији на студијском програму који није довољно сродан,
може се захтевати полагање одређених допунских, односно диференцијалних испита као додатни
услов за упис на одређени студијски програм мастер струковних студија.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
Кандидати који конкуришу за упис на буџет полажу класификациони испит.
Кандидати који испуњавају опште услове и не конкуришу за буџетска места, не полажу
класификациони испит.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:
Рангирање кандидата који конкуришу за буџетска места врши се на основу опште просечне оцене
коју је кандидат постигао на основним студијама и резултата постигнутог на класификационом
испиту.
Приликом пријаве на конкурс за буџетска места кандидат се опредељује за један студијски програм.
Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена коју је кандидат остварио на
основним студијама помножена са 4 (четири). По овом основу кандидат може стећи највише 40
бодова.
Класификациони испит представља писмену проверу знања кандидата из области које су од значаја
за студијски програм на који кандидат конкурише.
Студијски
програм
Класификациони
испит

СП Пословна економија

СП Јавна управа

Комбиновани тест из
Примењене економије

Комбиновани тест из
Права

-Пословна економика,

сви аутори, БАПУСС,
издања после 2010;

-Мандић, И. (2020)
Увод у право, БАПУСС;

СП Информациони
системи
Комбиновани тест из
Информатике
-Љубичић, Д., Фрањић,
А.(2021)
Информационе
технологије, БАПУСС;

-Карић, Д.(2022)
Пословне финансије,
БАПУСС;

-Дајовић, Г., Васић, Р.,
Јовановић, М. (2021)
Увод у право, Правни
факултет Универзитета
у Београду;

-Варијан, Х.
Микроекономија
модеран приступ,
Економски факултет
Универзитета у
Београду, сва издања;

-Вујичић Вукићевић, С.
(2020) Основи уставног
права и људска права,
БАПУСС;

-Љубичић, Д., Фрањић,
А.(2021)
Рачунарске мреже,
БАПУСС;

-Марковић, Р. (2022)
Уставно право, Правни
факултет Универзитета
у Београду;

-Матић, Р.(2019)
Развој информационих
система, БАПУСС.

-Пушара, Н., Паспаљ,М.
(2021) Економија,
БАПУСС;

Литература за
припрему
класификационог
испита
-Паспаљ, М.(2020)
Економија ЕУ, БАПУСС.

-Бјелић, М. (2021)
Управно право и
поступак, БАПУСС;
-Ђуровић, Ђ., Радић, Б.
(2022) Основи
кривичног права и
кривичног поступка,
БАПУСС;
-Ђорђевић, М.,
Ђорђевић, Ђ. (2020)
Кривично право,
Пројурис;
-Грубач, М.,
Милошевић, Д. (2020)
Кривично процесно
право, Пројурис.

-Марковић,С.(2019)
Основе програмирања,
БАПУСС;

По основу резултата постигнутог на класификационом испиту, кандидат може стећи највише 60
бодова.
Кандидат може освојити највише 100 бодова, и то на основу опште просечне оцене 40 бодова и
резултата постигнутог на класификационом испиту 60 бодова.
Кандидати који конкуришу за буџетска места могу се пријавити за полагање класификационог
испита 15. септембра 2022. године од 09:00 до 14:00 часова у амфитеатру А-5.
Кандидати приликом пријаве за полагање класификационог испита попуњавају пријавни лист (који
добијају приликом пријаве) и подносе на увид следећа документа:

-

Диплома или уверење о завршеним струковним или академским студијама првог степена,
обима од најмање 180 ЕСПБ бодова – фотокопија и оригинал (на увид);
Извод из матичне књиге рођених - фотокопија и оригинал (на увид);
Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита у износу од 5000,00 динара.
• Сврха уплате: „Накнада за полагање класификационог испита“;
• Прималац: „БАПУСС, Краљице Марије 73, Београд“;
• Жиро рачун: „840-2105666-61“;
• Позив на број: „Кандидат уписује јединствени матични број грађана (ЈМБГ)“.

На класификациони испит кандидат је дужан да понесе:
- личну карту или пасош;
- пријавни лист;
- плаву хемијску оловку.

-

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА И РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА биће објављени
17. септембра 2022.године.
КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ одржаће се 19. септембра 2022. године.
ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 21. септембра 2022. године.
ПРИГОВОРИ на привремену ранг листу могу се поднети 22. септембра 2022. године.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 23. септембра 2022. године.

Уколико након примене наведених критеријума за рангирање, два или више кандидата на
привременој ранг листи за упис на буџетска места, имају идентичан пласман, предност за упис на
има кандидат који је основне студије завршио у краћем року.
Упис кандидата који су остварили право на буџетска места, вршиће се 26.септембра 2022. године
од 09:00 до 14:00 часова у амфитеатру А-5.
Ако се кандидат, који је остварио право на упис на буџетска места према критеријумима из овог
Конкурса не упише у року одређеном за упис, уместо њега ће бити уписан следећи кандидат, према
редоследу на Коначној ранг листи.
Остали кандидати који испуњавају опште услове конкурса, могу да се упишу, као студенти који
плаћају школарину, почев од 27.септембра 2022. године.
Процедура уписа на прву годину мастер струковних студија биће благовремено објављена на сајту
Академије.

