На пснпву шлана 25 Закпна п виспкпм пбразпваоу ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 др. закпн и 73/2018), Правилника п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета
виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма, кпји је 25.02.2019. гпдине дпнеп Наципнални
савет за виспкп пбразпваое, и шлана 64. ташка 8 Статута Виспке щкпле за ппслпвну екпнпмију и
предузетнищтвп Бепград (у даљем тексту: Щкпле), на предлпг Кпмисије за пбезбеђеое квалитета
Щкпле, Наставнп веће Щкпле је на свпјпј седници, пдржанпј 10.06.2019. гпдине дпнелп

ПРАВИЛНИК
ЗА САМПВРЕДНПВАОЕ И ПЦЕОИВАОЕ КВАЛИТЕТА
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1
Пвим правилникпм се уређују тела, стандарди, нашини и ппступци за праћеое,
пбезбеђиваое, унапређеое и развпј квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада у
Щкпли.
Праћеое, пбезбеђиваое, унапређеое и развпј квалитета ппсебнп се заснивају на
сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Щкпле, сппљащопј прпвери квалитета Щкпле и
стандардима и ппступцима за акредитацију Щкпле и оених студијских прпграма.
Шлан 2
Квалитет студијских прпграма, наставе и услпва рада је пснпва за пствариваое пснпвних
задатака и циљева у пбразпвнпм прпцесу, наушнп-истраживашкпм, наушнпм и струшнпм раду
Щкпле.
Шлан 3
Пвај правилник служи за припрему Извещтај п сампвреднпваоу Щкпле, кпје се спрпвпди
у шетвртпј гпдини пд акредитације виспкпщкплске устанпве, пднпснп студијских прпграма, за
перипд пд претхпдне три гпдине.
Шлан 4
Извещтај п сампвреднпваоу Щкпле
Наципналнпм акредитаципнпм телу.

пбјављује се на свпм сајту Щкпле и дпставља

НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА
Шлан 5
Кпмисија за пбезбеђеое квалитета Щкпле, на пснпву Правилника п стандардима за
сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма, кпје

дпнпси Наципнални Савет за виспкп пбразпваое, утврђује пптребу и ппкреће иницијативу за
дефинисаоем пдгпварајућих нашина и ппступака за пбезбеђеое квалитета Щкпле.
На пснпву ппкренуте иницијативе Директпр Щкпле, у сарадои са Кпмисијпм за
пбезбеђеое квалитета, пдређује и именује лица за реализацију нацрта нашина и ппступка за
пбезбеђеое квалитета.
Именпвана лица приступају реализацији дпдељене активнпсти и сашиоавају нацрт
Стандарда, нашина и ппступка за пбезбеђеое квалитета.
На пснпву израђенпг нацрта Кпмисија за пбезбеђеое квалитета утврђује предлпг
Стандарда, нашина и ппступака за пбезбеђеое квалитета кпје Наставнп веће Щкпле разматра и
усваја кап кпнашни текст, кпји је саставни деп пвпг Правилника.
Шлан 5
Щкпла пвим Правилникпм утврђују нашине и ппступке за пбезбеђеое квалитета свпга
рада, у следећим пбластима:












квалитет студијских прпграма,
квалитет наставнпг прпцеса,
квалитет наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада,
квалитет наставника и сарадника,
квалитет студената,
квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса ,
квалитет управљаоа Щкплпм и квалитет ненаставне ппдрщке,
квалитет прпстпра и ппреме,
финансираое,
улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета,
систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета.

За сваку пд наведених пбласти Щкпла дпнпси ппсебне нашине (стандарде) и ппступке за
пбезбеђеое квалитета, кпјима на детаљан нашин уређује ппступаое свих субјеката у систему
пбезбеђеоа квалитета у Щкпли.
Шлан 6
Нашини (стандарди) квалитета за сваку пбласт пбухватају минимални нивп квалитета кпји
Щкпла гарантује свпјим радпм.
Ппступци пбухватају прганизаципне прпцедуре кпјима се тп пбезбеђује.
Шлан 7
На пснпву нашина (стандарда) и ппступака за пбезбеђеое квалитета субјекти пбезбеђеоа
квалитета у Щкпли спрпвпде сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета Щкпле.
Шлан 8
Сампвреднпваое ппдразумева прибављаое релевантних инфпрмација на пснпву кпјих се
изражава, израшунава или кпнстатује пстварени нивп квалитета рада пп наведеним пбластима
применпм адекватних метпда оегпвпг мереоа (анкета, упитник, прпцена на пснпву разгпвпра са
надлежним и сл.).

Пцеоиваое квалитета се спрпвпди такп щтп се уппређује пстварени нивп квалитета рада
са минималним нивппм квалитета и утврђују оихпве разлике, на пснпву кпјих се према Табела бр.
1. пдређује стандардизпвана пцена квалитета, кпја у зависнпсти пд карактера мерне велишине
мпже бити брпјшана, пписна или % испуоенпг нивпа квалитета у пднпсу на планирани.
Табела бр.1
Брпјшана пцена
дп 1,5
пд 1,5 дп 3
пд 3 дп 4,5
пд 4,5 дп 5

Пписна пцена
квалитет не задпвпљава
квалитет делимишнп задпвпљава
квалитет задпвпљава, али уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
квалитет задпвпљава у пптпунпсти

Прпценат пстваренпг нивпа
квалитета у пднпсу на планирани
0 - 25 %
26 - 50 %
51 - 75 %
76 - 100 %

Шлан 9
У слушају да је квалитет рада нижи пд минималнпг Щкпла предузима кпрективне мере за
ппбпљщаое квалитета.
Шлан 10
Щкпла перипдишнп преиспитује и унапређује нашине и ппступке за пбезбеђеое квалитета
и у складу са ситуацијпм их ажурира.

СИСТЕМ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА
Субјекти пбезбеђеоа квалитета
Шлан 11
Щкпла изграђује прганизаципну структуру за пбезбеђеое квалитета кпју шине субјекати
пбезбеђеоа квалитета, и оихпви ппслпви и задаци.
Щкпла Статутпм и пвим Правилникпм утврђује ппслпве и задатке субјеката пбезбеђеоа
квалитета у дпнпщеоу и спрпвпђеоу стратегије, нашина и ппступака за пбезбеђеое квалитета.
Шлан 12
Субјекти пбезбеђеоа квалитета су:








студенти,
наставници и сарадници,
катедре,
прган управљаоа Щкпле - Савет;
прган ппслпвпђеоа Щкпле – Директпр,
струшни прган Щкпле - Наставнп веће,
струшни прган Наставнпг већа - кпмисија за пбезбеђеое квалитета.

Студенти кап субјект пбезбеђеоа квалитета
Шлан 13
Студенти су активни субјекти пбезбеђеоа квалитета јер неппсреднп и ппсреднп
партиципирају у дпнпщеоу пдлука кпје се тишу пбезбеђеоа квалитета у Щкпли.
Неппсреднп, студенти су укљушени у прпцес пцеоиваоа квалитета индивидуалнп:
 Актуелни студенти пцеоују квалитет наставнпг прпцеса и услпве рада у Щкпли,
 Диплпмирани студенти пцеоују квалитет студијскпг прпграма кпји су заврщили,
 Бивщи студенти, сада кап заппслени пцеоују свпје кпмпетенције (псппспбљенпст)
за рад на тренутним ппслпвима кпд ппслпдаваца.
Шлан 14
Ппсреднп, студенти су укљушени у прпцес пцеоиваоа квалитета у пквиру пргана Щкпле, и
тп:
 Савета Щкпле (прган управљаоа), где су пд 9 шланпва заступљени са 1
представникпм,
 Наставнпг већа Щкпле (струшни прган) где су заступљени са укупнп 20%
представника Наставнпг већа, и ушествују у раду и пдлушиваоу п питаоима кпја се
пднпсе на пбезбеђеое квалитета наставе, инпвираое и редефинисаое студијских
прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и утврђиваое брпја ЕСПБ бпдпва,
 Кпмисије за пбезбеђеое квалитета (струшни прган Наставнпг већа) где су пд 5
шланпва заступљени са 1 представникпм.
 Студентскпг парламента.
Шлан 15
Студенти су активни субјекти пцеоиваоа у следећим слушајевима:
 Приликпм сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета свих пбласти кпје су
пбухваћене сампвреднпваоем у пвпм Правилнику,
 Приликпм избпра у зваоа наставника при пцеоиваоу резултата педагпщкпг рада
наставника.
Шлан 16
У циљу пбезбеђеоа ушещћа студената у дпнпщеоу и спрпвпђеоу стратегије, стандарда,
нашина и ппступака и културе пбезбеђеоа квалитета у Щкпли се предузимају и ппсебне мере :
 исцрпнп инфпрмисаое свих студената п оихпвим пбавезама и улпгама у
пбезбеђеоу квалитета у Щкпли уз кприщћеое щтампаних инфпрмација,
 претхпднп едукпваое студената шланпва пргана Щкпле у априлу (Савета, Већа,
Кпмисије за пбезбеђеое квалитета) у вези са системпм пбезбеђеоа квалитета у
Щкпли, а накпн свакпг избпра студената у пргане Щкпле.

Наставници и сарадници кап субјекти пбезбеђеоа квалитета
Шлан 17
Наставници и сарадници имају неппсредну и ппсредну улпгу у пбезбеђеоу квалитета.
Неппсреднп, наставници и сарадници у пбезбеђеоу квалитета имају следеће
индивидуалне улпге:









улпгу педагпга, кпја прпистише из пбразпвне делатнпсти,
улпгу прпмптера културе пбезбеђеоа квалитета,
улпгу креатпра при дефинисаоу садржаја предмета кпје предају,
улпгу реализатпра наставнпг прпцеса тпкпм извпђеоа активне наставе,
улпгу пцеоиваша у пцеоиваоу студената у тпку семестра и на испиту,
улпгу истраживаша, кпја прпистише из наушнп струшне делатнпсти,
улпгу кпнсултанта у реализацији наставнпг прпцеса,
улпгу ментпра при реализацији заврщних радпва.

Ппсреднп, наставници и сарадници у пбезбеђеоу квалитета имају улпге шланпва
прганима Щкпле:

у

 у пквиру Савета Щкпле (прган управљаоа), где су пд 9 шланпва заступљени са 4
представника,
 у пквиру Наставнпг већа Щкпле (струшни прган) где су заступљени сви наставници и
сарадници кпји су у раднпм пднпсу 50% и већем,
 у пквиру струшнпг Кпмисије за пбезбеђеое квалитета (струшни прган Наставнпг
већа) где су пд 5 шланпва заступљени са 3 представника.

Катедре кап субјекти пбезбеђеоа квалитета
Шлан 18
Катедре у Щкпли су прганизпване за једну или вище наушних пбласти (за ппслпвну
екпнпмију и финансије, за предузетнищтвп, меначмент и ппщте предмете и за правп) и имају
улпге у пбезбеђеоу квалитета кпје су дефинисане Статутпм.
Шлан 19
Улпге катедри у пбезбеђеоа квалитета, у складу са Статутпм Щкпле, су следеће:
 предлажу спецификације (пписе) предмета,
 предлажу ппкретаое ппступка за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса
наставника и сарадника,
 предлажу састав кпмисије за припрему извещтаја за избпр у зваое и засниваое
раднпг пднпса наставника и сарадника,
 предлажу ангажпваое гпстујућих прпфеспра, прпфеспра емеритуса и наставника
других виспкпщкплских устанпва,
 дају мищљеое у ппступку даваоа сагласнпсти за ангажпваоем наставника и
сарадника на другпј виспкпщкплскпј устанпви,

 ушествују у припреми предлпга и дају мищљеое п студијским прпграмима Щкпле,
 ушествују у припреми предлпга и дају мищљеое п прпграмима истраживашкпг рада у
Щкпли,
 дају мищљеое п наушним радпвима и наушним прпјектима у кпјима ушествују
наставнп пспбље са катедре,
 старају се п редпвнпм пдвијаоу наставе, кап и оенпј ппкривенпсти учбеницима и
пптребнпм литературпм на предметима у пквиру катедре,
 именују рецензенте учбеника и других публикација, разматра рецензије истих,
прихвата их и упућује пдгпварајућпј кпмисији Наставнпг већа на даљи ппступак,
 пдлушују п питаоима у вези заврщнпг испита,
 разматрају питаоа издаваоа учбеника за предмете са катедре, пдређује аутпре,
пцеоује ппдпбнпст за кприщћеое у настави,
 пбављају и друге ппслпве из делпкруга катедре.

Савет кап субјект пбезбеђеоа квалитета
Шлан 20
Прган управљаоа - Савет Щкпле има следеће улпге у пбезбеђеоа квалитета:















дпнпси Стратегију пбезбеђеоа квалитета,
дефинище пснпвне задатке и циљеве Щкпле,
дпнпси Статут,
бира и разрещава директпра Щкпле,
пдлушује п пплитици развпја Щкпле,
пдлушује п кприщћеоу средстава за инвестиције,
дпнпси финансијски план,
усваја извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун,
даје сагласнпст на расппделу финансијских средстава,
утврђује висину изнпса щкпларине,
ппднпси пснивашу извещтај п ппслпваоу најмаое једанпут гпдищое,
дпнпси пдлуку п прганизпваоу Щкпле,
пдлушује п пригпвпру студента на пдлуке кпјим им је изрешена дисциплинска мера,
пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм.

Директпр кап субјект пбезбеђеоа квалитета
Шлан 21
Прган ппслпвпђеоа – директпр Щкпле има следеће улпге у пбезбеђеоа квалитета:
 кпрдинира рад пргана у дпнпщеоу стратегије пбезбеђеоа квалитета,
 систематски прати и пцеоује прганизацију и управљаое Щкплпм у пбласти
квалитета,
 прганизује и рукпвпди целпкупним прпцеспм рада и ппслпваоа Щкпле,
 сазива, предлаже дневни ред, председава и рукпвпди седницама Наставнпг већа,
 ушествује у раду Савета без права гласа,
 дпнпси ппщте акте Щкпле у складу са Закпнпм и Статутпм,















пдгпвара за пствариваое пбразпвне и наушне делатнпсти,
заступа, представља и пптписује у име Щкпле,
предлаже пснпве ппслпвне пплитике Щкпле,
предлаже Савету Гпдищои прпграм рада Щкпле, План развпја пбразпваоа за
наредну гпдину,
спрпвпди пдлуке Савета Щкпле,
пбезбеђује и пдгпвпран је за закпнитпст рада Щкпле,
именује струшне кпмисије Щкпле: Кпмисију за упис, Кпмисију за спрпвпђеое
пријемнпг испита, Кпмисију за избпр наставнпг и ненаставнпг пспбља, Кпмисију за
пбезбеђеое квалитета у Щкпли, Кпмисију за признаваое испита са других
виспкпщкплских устанпва, и пстале пп пптреби.
пдлушује пп пригпвприма студената,
ппднпси Пснивашу гпдищои извещтај п раду Наставнпг већа, а Савету извещтај п
ппслпваоу и гпдищои пбрашун Щкпле,
пдгпвпран је за ташнпст и благпвременпст ппдатака кпје Щкпла дпставља
надлежним прганима,
дпнпси ппщте и ппјединашне акте из пбласти из свпје надлежнпсти,
ппкреће иницијативу и предлаже рещеоа п питаоима пд знашаја за пбављаое
делатнпсти Щкпле.

Наставнп веће кап субјект пбезбеђеоа квалитета
Шлан 22
Струшни прган – Наставнп веће Щкпле, кап субјект пбезбеђеоа квалитета, има следеће
улпге:
 пдлушује п питаоима наставе, наушне и струшне делатнпсти Щкпле,
 усваја студијске прпграме, укљушујући студијске прпграме за стицаое заједнишке
диплпме;
 дпнпси ппщти акт п критеријумима и услпвима пренпщеоа ЕСПБ бпдпва,
 дпнпси пдлуку п признаваоу стране виспкпщкплске исправе,
 дпнпси ппщти акт п услпвима, нашину и ппступку реализације прпграма
пбразпваоа тпкпм шитавпг живпта, кап и других прпграма струшнпг усаврщаваоа,
 уређује ближе услпве и нашин пствариваоа студијскпг прпграма на даљину,
 дпнпси нпрмативе и стандарде рада,
 дпнпси стандарде за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета и прпписује нашин и
ппступак сампвреднпваоа Виспке щкпле,
 именује кпмисије, дефинище тела и ппступке везане за праћеое, пбезбеђиваое,
унапређеое и развпј квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада,
 спрпвпди, пплитику сталнпг унапређеоа квалитета наставе и усаврщаваоа
истраживашкпг рада,
 ппднпси захтев за прпверу испуоеоа пбавеза Виспке щкпле у ппгледу квалитета
студијских прпграма, наставе и услпва рада,
 предлаже матишнпст Виспке щкпле,
 утврђује ближе услпве за избпр наставника и сарадника,

 на предлпг катедре дпнпси пдлуку п расписиваоу кпнкурса за наставнп пспбље,
предлаже избпр наставника и врщи избпр сарадника,
 пдређује пплитику уписа студената,
 уређује услпве и нашин уписа кандидата на пдпбрене, пднпснп акредитпване
студијске прпграме кпје прганизује Щкпла;
 утврђује брпј студената кпји се уписују на студијске прпграме,
 утврђује критеријуме на пснпву кпјих се пдређује висина щкпларине,
 прати међунарпдну сарадоу Щкпле и дпнпси пдгпварајуће пдлуке,
 именује шланпве и прати рад кпмисија Наставнпг већа,
 утврђује предлпг кандидата за директпра,
 предлаже Савету дпнпщеое ппщтег акта кпјим се уређује дисциплински ппступак
за утврђиваое пдгпвпрнпсти студената,
 дпнпси Ппслпвник п свпм раду и ппслпвнике п раду других радних тела,
 утврђује предлпге ппщтих аката Виспке щкпле, у складу са Закпнпм, другим
прпписима и Статутпм и прпслеђује Савету Виспке щкпле на усвајаое,
 дпнпси кпдекс прпфесипналне етике,
 предлаже финансијски план Щкпле,
 пбавља и друге ппслпве у складу са Закпнпм, Статутпм и ппщтим актима Щкпле.

Кпмисија за пбезбеђеое квалитета кап субјект пбезбеђеоа квалитета
Шлан 23
Щкпла фпрмира сталнп струшнп телп Наставнпг већа - Кпмисију за пбезбеђеое квалитета
(у даљем тексту: Кпмисија) из реда наставника, сарадника, ненаставнпг пспбља и студената.
Шлан 24
Кпмисија у складу са Статутпм брпји 5 шланпва шије се именпваое пбавља пп следећпј
структури:
 2 шлана Кпмисије из реда наставника именује Наставнп веће на предлпг директпра
Щкпле,
 1 шлана Кпмисије из реда сарадника именује Наставнп веће на предлпг директпра
Щкпле,
 1 шлана Кпмисије из реда ненаставнпг пспбља именује Наставнп веће на предлпг
директпра Щкпле,
 1 шлана Кпмисије из реда студената именује Студентски парламент Щкпле.
Мандат шланпва Кпмисије представника наставника траје 3 гпдине, а представника
сарадника и студената 1 гпдину.
Шланпви Кпмисије на првпј кпнститутивнпј седници бирају између себе председника и
заменика председника из реда наставнпг пспбља.
Кпмисија мпже пунпправнп пдлушивати када седници присуствује већина оених шланпва.
Шланпви Кпмисије из реда наставнпг и ненаставнпг пспбља мпгу бити разрещени дужнпсти
пдлукпм Наставнпг већа на пбразлпжен предлпг директпра.

Шлан 25
Кпмисија у складу са Статутпм надлежна је за пбезбеђиваое, унапређеое и развпј
квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада, кап и спрпвпђеое ппступка
сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада.
Кпмисија спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета студијских
прпграма, наставе и услпва рада у складу са пвим Правилникпм.
Кпмисија Наставнпм већу и директпру Щкпле ппднпси на ппшетку щкплске гпдине План
рада у пбезбеђеоу квалитета и накпн свакпг спрпведенпг сампвреднпваоа и пцеоиваоа
квалитета у Щкпли Извещтај п резултатима сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета.
Шлан 26
Кпмисија пбавља ппслпве из свпје надлежнпсти пдржаваоем седница кпје сазива
председник, а у оегпвпј пдсутнпсти заменик председника.
На ппзив председника седници Кпмисије мпгу присуствпвати без права пдлушиваоа и
друга лица, кпја нису шланпви Кпмисије, укпликп је тп пд знашаја за рад Кпмисије.
За пбављаое административних ппслпва Кпмисија мпже ангажпвати ненаставнп пспбље
Щкплеу сарадои са директпрпм Щкпле.
П пдржаним седницама Кпмисије сашиоава се Записник, кпји представља дпкументпвани
дпказ п реализпваним активнпстима система пбезбеђеоа квалитета у Щкпли.
Записник Кпмисије се Рецензентскпј кпмисији (фпрмиранпј пд стране Наципналнпг
акредитаципнпг тела за спрпвпђеое сппљащое прпвере виспкпщкплске устанпве) мпже се дати
на увид, на оен захтев.

НАШИНИ И ППСТУПЦИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРПГРАМА
Ппщте пдредбе
Шлан 27
Студијски прпграми свих нивпа студија представљају сущтину делатнпсти Щкпле и оихпв
квалитет се кпнтинуиранп пбезбеђује, прати, кпнрплище и пцеоује путем нашина (стандарда) и
ппступака утврђених пвим Правилникпм.
Шлан 28
Щкпла редпвнп и систематски прпверава и, пп пптреби, изнпва ппнпвп пдређује:
 циљеве студијскпг прпграма и оихпву усклађенпст са циљевима виспкпщкплске
устанпве,
 структуру и садржај студијскпг прпграма у ппгледу пднпса ппщтепбразпвних,
наушнп и струшнп-апликативних и тепријскп-метпдплпщких дисциплина,
 раднп пптерећеое студената меренп брпјем ЕСПБ бпдпва.

 исхпде и струшнпст кпје дпбијају студенти када заврще студије и мпгућнпсти
заппщљаваоа и даљег щкплпваоа.
Шлан 29
Щкпла има утврђене ппступке за пдпбраваое, праћеое и кпнтрплу прпграма студија.
Шлан 30
Щкпла редпвнп прибавља ппвратне инфпрмације пд ппслпдаваца, представника
Наципналне службе за заппщљаваое и других пдгпварајућих прганизација п квалитету студија и
свпјих студијских прпграма.
Шлан 31
Щкпла пвим Правилникпм пбезбеђује студентима ушещће у пцеоиваоу и пбезбеђеоу
квалитета студијских прпграма.
Шлан 32
Курикулуми студијских прпграма ппдстишу студенте на стваралашки нашин размищљаоа, на
дедуктиван нашин истраживаоа, кап и примену тих знаоа и вещтина у практишне сврхе.
Услпви и ппступци неппхпдни за заврщаваое студија и стицаое диплпме пдређенпг
степена пбразпваоа дефинисани су и дпступни на увид јавнпсти, нарпшитп у електрпнскпј фпрми,
и усклађени су са циљевима, садржајима и пбимпм акредитпваних студијских прпграма.
Шлан 33
Кпнтрпла квалитета студијскпг прпграма ппдразумева, пд стране субјеката за
пбезбеђиваое квалитета, редпвнп и систематишнп праћеое оегпве реализације и предузимаое
кпрективних мера за унапређеое квалитета у ппгледу курикулума, наставе, наставнпг пспбља,
пцеоиваоа студената, учбеника и литературе.
Шлан 34
Меначмент квалитета студијскпг прпграма (пдпбраваое, праћеое, кпнтрплисаое,
пцеоиваое и предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое
квалитета: Наставнп веће, Кпмисија, директпр Щкпле, наставници и сарадници, студенти кап и
представници екстерних заинтереспваних страна (Наципналне службе за заппщљаваое и других
пдгпварајућих прганизација) путем ппступака прпписаних пвим Правилникпм.
Шлан 35
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет студијских прпграма, ближе
су дефинисани у табели у шлану 36.

Нашини и ппступци за пбезебеђеое квалитета студијских прпграма
Шлан 36
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРПГРАМА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

Усклађенпст циљева студијских
прпграма
са
пснпвним
задацима и циљевима Щкпле.

Усклађенпст циљева студијских прпграма са пснпвним
задацима и циљевима Щкпле пстварује се акредитацијпм
студијскпг прпграма.

Минимални нивп квалитета:

Предлпг акредитације студијскпг прпграма усваја Наставнп
веће, а сашиоава га прпјектант студијскпг прпграма, кпга у
сврху израде акредитаципнпг материјала у складу са
Прпцедурпм за развпј именује директпр Щкпле.

Акредитпван
прпграм.

студијски

Усклађиваое циљева студијских прпграма са пснпвним
задацима и циљевима Щкпле спрпвпди се у тпку ппступка
израде материјала за акредитацију студијскпг прпграма.
Сматра се да је акредитацијпм студијскпг прпграма испуоен
минимални нивп квалитета.
2.

Структура и садржај студијскпг
прпграма у ппгледу пднпса
ппщте-пбразпвних, наушнп и
струшнп-апликативних
и
тепријскп-метпдплпщких
дисциплина.
Минимални нивп квалитета:
Акредитпван
прпграм.

студијски

Структура и садржај студијскпг прпграма у ппгледу пднпса
ппщтепбразпвних, наушнп и струшнп-апликативних и
тепријскп-метпдплпщких
дисциплина
пстварује
се
акредитацијпм студијскпг прпграма.
Предлпг акредитације студијскпг прпграма усваја Наставнп
веће, а сашиоава га прпјектант студијскпг прпграма, кпга у
сврху израде акредитаципнпг материјала у складу са
Прпцедурпм за развпј именује директпр Щкпле.
У тпку ппступка израде
акредитаципнпг материјала
истпвременп Задпвпљеое структуре и садржаја студијскпг
прпграма спрпвпди се у тпку ппступка израде материјала
за акредитацију студијскпг прпграма.
Сматра се да је акредитацијпм студијскпг прпграма испуоен
минимални нивп квалитета.

3.

Прпвера раднпг пптерећеоа
студената у пквиру свакпг
предмета у студијскпм
прпграму, меренп брпјем ЕСПБ
бпдпва.
Минимални нивп квалитета:
Пцена нивпа раднпг
пптерећеоа пп предметима,
најмаое 1,50.

Щкпла прати и прпверава нивп расппделе раднпг
пптерећеоа студената у пквиру свакпг предмета у
студијскпм прпграму, меренп брпјем ЕСПБ бпдпва на
пснпву:
 ппстигнутих резултата студената на испиту, кап и других
ппказатеља пптерећеоа студента (предаваоа, вежбе,
кпнсултације, предиспитне пбавезе и сл.),
 прибављаоа мищљеое актуелних студената на питаое
п ефективнпм пптерећеоу у савлађиваоу садржаја
свакпг предмета путем анкете (Пбразац 2), и
 прибављоа мищљеое студентскпг парламента, у слушају
пптребе.
Надлежни за прибављаое инфпрмација и мищљеоа
раднпг пптерећеоа студената у пквиру свакпг предмета у
студијскпм прпграму, меренп брпјем ЕСПБ бпдпва су

ппмпћник директпра за ппдрщку настави и директпр
Щкпле.
Кпмисија анализира инфпрмације и мищљеоа у вези
расппделе раднпг пптерећеоа студената у пквиру свакпг
предмета у студијскпм прпграму, пбрађује ппдатке, у
складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава
извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у сашиоаваоу предлпга за прпмену
брпја ЕСПБ бпдпва или прпмену пптерећеоа студената,
задржавајући притпм укупан брпј пд 30 ЕСПБ бпдпва у тпку
семестра.
Укпликп Наставнп веће дпнесе пдлуку п прпмени брпја
ЕСПБ бпдпва, пднпснп пптерећеоа, истп се примеоује кпд
наредне щкплске гпдине .
4.

Мищљеое ппслпдаваца п
исхпдима и струшнпсти
диплпмираних студената накпн
заврщетка студијскпг прпграма.

Щкпла прибавља мищљеоа пд ппслпдаваца заппслених
диплпмираних студената Щкпле у ппгледу исхпда и
струшнпсти оихпвих заврщених студијских прпграма путем
анкете (Пбразац 10).

Минимални нивп квалитета:

Надлежни за прибављаое мищљеоа пд ппслпдаваца п
исхпдима и струшнпсти диплпмираних студената накпн
заврщетка студијскпг прпграм су ппмпћник директпра за
ппдрщку настави и директпр Щкпле.

Вище пд 50 % ппзитивних
мищљеоа ппслпдаваца.

Кпмисија анализира мищљеоа ппслпдаваца п заппсленим,
диплпмираним студентима Щкпле, пбрађује ппдатке, у
складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава
извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у сашиоаваоу предлпг за ппбпљщаое,
пднпснп изменнама и дппунама студијскпг прпграма у
ппгледу исхпда и струшнпсти диплпмираних студената
накпн заврщетка студијскпг прпграма, кпји упућује
Наставнпм већу на разматраое и даље ппступаое.
5.

Мищљеое представника
Наципналне службе за
заппщљаваое п исхпдима и
струшнпсти диплпмираних
студената накпн заврщетка
студијскпг прпграма.
Минимални нивп квалитета:
Вище пд 50 % ппзитивних
мищљеоа.

Щкпла прибавља мищљеоа пд представника Наципналне
службе за заппщљаваое (Пбразац 9) или привредних
аспцијација, у ппгледу исхпда и струшнпсти диплпмираних
студената Щкпле накпн заврщених студијских прпграма.
Надлежни за прибављаое мищљеоа пд пд представника
Наципналне службе за заппщљаваое
п исхпдима и
струшнпсти диплпмираних студената
накпн заврщетка
студијскпг прпграм су ппмпћник директпра за ппдрщку
настави и директпр Щкпле.
Кпмисија анализира мищљеоа представника Наципналне
службе за заппщљаваое, пбрађује ппдатке, у складу са
Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај

Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у сашиоаваоу предлпг за ппбпљщаое,
пднпснп изменнама и дппунама студијскпг прпграма у
ппгледу исхпда и струшнпсти диплпмираних студената
накпн заврщетка студијскпг прпграма, кпји упућује
Наставнпм већу на разматраое и даље ппступаое.
6.

Мищљеое актуелних студената
п квалитету студијскпг
прпграма.

Щкпла прганизује прикупљаое мищљеое актуелних
студената п квалитету студијскпг прпграма крпз пцене
садржаја свакпг предмета путем анкете (Пбразац 2).

Минимални нивп квалитета:

Надлежни за прибављаое мищљеоа актуелних студената п
квалитету студијскпг прпграма су ппмпћник директпра за
ппдрщку настави и директпр Щкпле.

Пцена садржаја квалитета
изнад 3,0.

Кпмисија анализира мищљеоа актуелних студената п
квалитету студијскпг прпграма, пбрађује ппдатке, у складу
са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје налпзима меначерима предмета, кпд
кпјих није испуоен минимални нивп квалитета, да измене и
дппуне садржаје предмета у циљу ппбпљщаоа оихпвпг
квалитета.
Измеоене и дппуоене садржаје предмета пд стране
меначера предмета усваја Наставнп веће и пни се
примеоују пд наредне щкплске гпдине.
7.

Мищљеое диплпмираних
студената п квалитету
студијскпг прпграма.

Щкпла прганизује прикупљаое мищљеоа сврщених
студената п квалитету студијскпг прпграма у целини, путем
анкете (Пбразац 8).

Минимални нивп квалитета:

Надлежни за прибављаое мищљеоа актуелних студената п
квалитету студијскпг прпграма су ппмпћник директпра за
ппдрщку настави и директпр Щкпле.

Пцена студената изнад 3,0.

Кпмисија анализира мищљеоа актуелних студената п
квалитету студијскпг прпграма, пбрађује ппдатке, у складу
са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће мпже да налпжи директпру Щкпле да
ппкрене ппступак (ре)акредитације студијскпг прпграма.
Предлпг за (ре)акредитацију студијскпг прпграма усваја
Наставнп веће, а сашиоава га прпјектант студијскпг
прпграма кпга у сврху израде акредитаципнпг материјала у
складу са Прпцедурпм за развпј именује директпр Щкпле.

8.

Пдпбраваое студијских
прпграма.

Щкпла спрпвпди пдпбраваое студијских прпграма у два
слушаја:

Минимални нивп квалитета:
 за нпв студијски прпграм
ппднпщеое захтева за
акредитацију студијскпг
прпграма.
 за заппшиоаое
акредитпванпг студијскпг
прпграма пдлука Наставнпг
већа.

 када намерава да уведе нпви студијски прпграм,
 када
намерава
да
заппшне
реализацију
акредитпванпг студијскпг прпграма.
У пба слушаја пдпбраваое студијскпг прпграма спрпвпди
Наставнп веће.
Када намерава да уведе нпви студијски прпграм Наставнп
веће пдпбрава предлпг нпвпг студијскпг прпграма кпји
припрема прпјектант, кпга у сврху израде акредитаципнпг
материјала у складу са Прпцедурпм за развпј именује
директпр Щкпле, и ппдразумева даваое сагласнпсти за
ппднпщеое захтева за акредитацију студијскпг прпграма
кпд Наципналнпг акредитаципнпг тела.
Када намерава да заппшне реализацију акредитпванпг
студијскпг прпграма Наставнп веће кпнстатује да су
испуоени услпви и пдпбрава оегпву реализацију.
Надлежан
за ппкретаое и спрпвпђеое ппступка
пдпбраваоа студијских прпграма је директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надлежнпг за
спрпвпђеое ппступка пдпбраваоа, анализира и пбрађује
инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће мпже да налпжи директпру Щкпле
предузимаое кпрективних мера у циљу испуоеоа нивпа
квалитета.

9.

Праћеое и кпнтрпла студијских
прпграма.
Минимални нивп квалитета:
Ппступаое у складу са
ппступкпм надлежних за
праћеое и кпнтрплу.

Праћеое и кпнтрпла студијских прпграма је кпнтинуиран
прпцес за кпје су надлежни Наставнп веће, Кпмисија и
директпр Щкпле.
Наставнп веће прати и кпнтрплище спрпвпђеое студијских
прпграма крпз ташке дневнпг реда ппсвећене квалитету
студија на свпјим редпвним седницама, на ппшетку и на
крају семестра.
Сматра се да је испуоен минимални нивп квалитета акп
Наставнп веће пвп редпвнп спрпвпди.
Щкпла прати и кпнтрплище квалитет студијских прпграма
прибављаоем мищљеоа пд:
 актуелних студената путем анкета (Пбразац 2) у
семестру,
 диплпмираних студената путем анкета (Пбразац 8)
накпн диплпмираоа.
Сматра се да је испуоен минимални нивп квалитета акп
Щкпла спрпвпди анкете актуелних студија свакпг семестра,
а диплпмираних студената накпн оихпвпг диплпмираоа.
Кпмисија пбрађује и анализира ппдатке анкета и сашиоава
извещтај Наставнпм већу.

Сматра се да је испуоен минимални нивп квалитета акп
Кпмисија пвп редпвнп спрпвпди.
Директпр Щкпле прати
студијских прпграма крпз:

и

кпнтрплище

спрпвпђеое

 прибављаое мищљеоа п студијским прпграмима пд
представника Наципналне службе за заппщљаваое
(Пбразац 9), ппслпдаваца
(Пбразац 10), и других
релевантних прганизација за пптребе пбезбеђеоа
квалитета у Щкпли,
 прганизпваое и реализпваое анкета Щкпле актуелних и
диплпмираних студената,
 редпвнп спрпвпђеое рада Наставнпг већа и Кпмисије.
Сматра се да је испуоен минимални нивп квалитета акп
Наставнп веће и Кпмисија редпвнп спрпвпде Праћеое и
кпнтрплу студијских прпграма у складу са пвим ппстукпм.
10.

Непрекиднп псавремеоиваое
садржаја курикулума и оихпва
уппредивпст са курикулумима
пдгпварајућих страних
виспкпщкплских устанпва.
Минимални нивп квалитета:
Акредитпван студијски
прпграм.

Непрекиднп псавремеоиваое садржаја курикулума и
оихпва уппредивпст са курикулумима пдгпварајућих
страних
виспкпщкплских
устанпва
пстварује
се
акредитацијпм студијскпг прпграма.
Предлпг акредитације студијскпг прпграма усваја Наставнп
веће, а сашиоава прпјектант студијскпг прпграма кпга у
сврху израде акредитаципнпг материјала у складу са
Прпцедурпм за развпј именује директпр Щкпле.
Сматра се да је акредитацијпм студијскпг прпграма испуоен
минимални нивп квалитета елемента.

11.

Ппдстицајнпст курикулума
студијскпг прпграма да
студенти на стваралашки нашин
размищљају, истражују и
примеоују знаоа и вещтине у
пракси.
Минимални нивп квалитета:
Пцена студената изнад 3,0.

Щкпла прганизује прикупљаое мищљеое актуелних
студената на питаое п ппдстицајнпсти курикулума да
студенти на стваралашки нашин размищљају, истражују и
примеоују знаоа и вещтине у пракси путем анкете
(Пбразац 2).
Надлежни за прибављаое мищљеоа актуелних студената п
ппдстицајнпсти курикулума студијскпг прпграма су
ппмпћник директпра за ппдрщку настави и директпр
Щкпле.
Кпмисија анализира мищљеоа актуелних студената п
ппдстицајнпсти курикулума студијскпг прпграма на
студенте, пбрађује ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће мпже да налпжи директпру Щкпле да
ппкрене ппступак (ре)акредитације студијскпг прпграма.
Предлпг (ре)акредитације студијскпг прпграма усваја
Наставнп веће, а сашиоава прпјектант студијскпг прпграма
кпга у сврху израде акредитаципнпг материјала у складу са
Прпцедурпм за развпј именује директпр Щкпле.

12.

Услпви и ппступци кпји су

Услпви и ппступци кпји су неппхпдни за заврщаваое студија

неппхпдни за заврщаваое
студија и дпбијаое диплпме
пдређенпг нивпа пбразпваоа.

и дпбијаое диплпме пдређенпг нивпа пбразпваоа у Щкпли
утврђени су Правилникпм п студијама и Студијским
прпграмима.

Минимални нивп квалитета:

Щкпла пре ппшетка реализације акредитпванпг студијскпг
прпграма прпверава да ли су услпви и ппступци за
заврщаваое студија и дпбијаое диплпме пдређенпг
степена пбразпваоа:

Пцена услпва и ппступака за
заврщаваое студија и дпбијаое
диплпме, најмаое 3,0.

 прецизнп дефинисани,
 дпступни јавнпсти, нарпшитп у електрпнскпј фпрми
(на сајту Щкпле),
 усклађени су са циљевима, садржајима и пбимпм
акредитпваних студијских прпграма.
Надлежан за пбезбеђое услпва и ппступака испуоеоа
услпва
кпји су неппхпдни за заврщаваое студија и
дпбијаое диплпме пдређенпг нивпа пбразпваоа је
директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надлежнпг п
пбезбеђеоу услпва и ппступака испуоеоа
услпва,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће мпже да налпжи директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне мере кпје се састпје у тпме да се:
 ппстпјећи услпви и ппступци редефинищу, пднпснп
прецизније дефинищу или утврде нпви,
 услпви и ппступци ушине дпступним јавнпсти,
 услпви и ппступци ускладе са циљевима,
садржајима и пбимпм акредитпваних студијских
прпграма.

КВАЛИТЕТ НАСТАВНПГ ПРПЦЕСА
Ппщте пдредбе
Шлан 37
Наставни прпцес је прганизаципни пквир за пствариваое студијских прпграма на свим
нивпима студија и представља практишну реализацију делатнпсти Щкпле.
Шлан 38
Наставни прпцес се планира и прганизује Гпдищоим прпгрампм рада Щкпле у настави,
кпга су дужни да се придржавају наставници, сарадници, студенти и ненаставнп пспбље.
Шлан 39
Пствариваое квалитета наставнпг прпцеса у Щкпли кпнтинуиранп се прати и кпнтрплище
пд субјеката за пбезбеђеое квалитета, у циљу ппвећаоа нивпа квалитета наставе.

Шлан 40
Меначмент квалитета наставнпг прпцеса (праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и
предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп
веће, Кпмисија, директпр Щкпле, и наставници и сарадници путем ппступака прпписаних пвим
Правилникпм.
Шлан 41
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет наставнпг прпцеса, ближе су
дефинисани у табели у шлану 42.

Нашини и ппступци за пбезебеђеое квалитета наставнпг прпцеса
Шлан 42
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРПГРАМА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

Пбезбеђеое
квалитета
наставнпг прпцеса ппстиже се
крпз
пцену
квалитета
ппјединашнп следећих делпва
наставнпг прпцеса:

Щкпла кпнтинуиранп прати пбезбеђенпст квалитета делпва
наставнпг прпцеса на три нашина, и тп:

 интерактивнпст наставе,
 укљушиваое примера у
наставу,
 прпфесипнални
рад
наставника и сарадника,
 дпнпщеое и ппщтпваое
планпва
рада
пп
предметима,
кап и праћеое наставе и
предузимаое пптребних мера
када квалитет наставе није на
минималнпм нивпу.
Минимални нивп квалитета:
Пцена квалитета свакпг пд
делпва наставнпг прпцеса већа
пд 1,50.

1. Путем анкетираоа студената (Пбразац 2) прати следеће
делпве прпцеса:





интерактивнпст наставе,
укљушиваое примера у наставу,
прпфесипнални рад наставника и сарадника,
дпнпщеое и ппщтпваое планпва рада пп предметима.

Надлежни за прганизпваое и спрпвпђеое пвпг дела
наставнпг прпцеса су ппмпћник директпра за ппдрщку
настави и директпр Щкпле.
2. Путем самппцеоиваоа наставнпг пспбља (Пбразац 6)
деп прпцеса кпји се пднпси на НИР, пднпснп наукљушиваое
резултата наушнп-истраживашкпг рада у наставни прпцес.
Надлежни за прганизпваое и спрпвпђеое пвпг дела
наставнпг прпцеса су ппмпћник директпра за наставу и
директпр Щкпле.
3. Путем праћеоа наведених делпва наставнпг прпцеса пд
стране щефпва катедри.
Надлежни за прганизпваое и спрпвпђеое пвпг дела
наставнпг прпцеса су ппмпћник директпра за наставу и
директпр Щкпле.
Кпмисија прибавља инфпрмације пд надлежних за
спрпвпђеое и праћеое делпва наставнпг прпцес, пбрађује
и анализира инфпрмације и ппдатке, у складу са Табелпм
бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм
већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне мере кпјима пбавезује надлежне субјекте у

пбезбеђеоу квалитета у циљу задпвпљеоа стандарда, а да
п дпнетим мерама инфпрмище Наставнп веће.
2.

План и расппред наставе
(предаваоа и вежби) су
усклађени са пптребама и
мпгућнпстима
студената,
ппзнати
су
пре
ппшетка
пдгпварајућег
семестра
и
дпследнп се спрпвпде.
Минимални нивп квалитета:
Пцена за План и расппред
наставе:
 је усклађен,
 благпвременп дпнет,
 ппзнат
пре
ппшетка
семестра,
 дпследнп се спрпвпди,
најмаое, 1,50.

Дпнпщеое Плана и расппред наставе у Щкпли пре ппшетка
пдгпварајућег семестра се спрпвпди пп следећем ппступку.
Предлпг Плана и расппреда наставе (предаваоа и вежби)
сашиоава ппмпћник директпра за наставу.
Директпр Щкпле, анализира План и расппред, и између
псталпг, утврђује да ли су пни усклађени са пптребама и
мпгућнпстима студената и дпставља Наставнпм већу на
усвајаое.
Наставнп веће усваја план наставе и расппред предаваоа у
семестру и пни ппстају ппзнати свим студентима.
Надлежни за пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса су
ппмпћник директпра за наставу и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надлежних за
пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса, пбрађује и
анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне мере кпјима надлежне за пбезбеђеое
пствареоа нивпа квалитета пвпг дела наставнпг прпцеса
пбавезује
за оегпвп пствареое у нареднпм планскпм
циклусу.

3.

Настава
је
интерактивна,
пбавезнп укљушује примере из
праксе, ппдстише студенте на
размищљаое и креативнпст,
сампсталнпст у раду и примену
стешених знаоа.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
анкете
н)ајмаое 1,50.

студената

Щкпла прганизује прикупљаое мищљеое актуелних
студената п интерактивнпсти наставе, пднпснп на питаоа у
кпјпј мери настава ппдстише студенте на размищљаое и
креативнпст, сампсталнпст у раду и примену стешених
знаоа путем анкете (Пбразац 2).
Надлежни за пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса су
ппмпћник директпра за наставу, директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надлежних за
пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса, пбрађује и
анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне мере кпјима наставницима и сарадницима, кпд
кпјих је тп слушај, налналаже да инпвацијама садржаја
предмета за наредни наставни циклус, дпведу квалитет
најмаое на минимални нивп, а да за праћеое спрпвпђеоа
кпрективне мере задужи ппмпћника директпра за наставу.

4.

На свакпм предмету, пре
ппшетка семестра, дпнесен и
дпступан студентима план рада
кпји укљушује:

У Щкпли, пре ппшетка семестра, дпнпси се и ппстаје
дпступан студентима План рада на свакпм предмету пп
следећем ппступку.
Щефпви катедри пре ппшетка щкплске гпдине за сваки

 пснпвне
ппдатке
п
предмету: назив, гпдина, брпј
ЕСПБ бпдпва, услпви;
 циљеве предмета;
 садржај
и
структуру
предмета;
 план и расппред извпђеоа
наставе (предаваоа и вежбе);
 нашин
пцеоиваоа
на
предмету;
 учбенике,
пднпснп
пбавезну
и
дппунску
литературу;
 ппдатке п наставницима и
сарадницима на предмету.
Минимални нивп квалитета:
Пцена да су Планпви рада на
предметима:
 дпнети
пре
ппшетка
семестра
пд
меначера
предмета,
 саппщтени
на
првим
шаспвима студентима пд стране
наставника и сарадника,
најмаое: 1,50

предмет студијскпг прпграма, из реда наставника, именују
меначера предмета шији је задатак планираое,
кппрдинисаое, усклађиваое и кпнтрплисаое наставнпг
прпцеса између свих наставника и сарадника на истпм
предмету .
У складу са Упутствпм за пперативнп ппступаое у
наставнпм прпрпцесу меначери предмета имају пбавезу
да за свпје предмете пре ппшетка семестра дпнесу План
рада на предмету, кпји садржи следеће материјале:
 пснпвне ппдатке п предмету (назив, гпдина, брпј ЕСПБ
бпдпва, услпви),
 циљеве предмета,
 садржај и структуру предмета,
 план и расппред извпђеоа наставе (предаваоа и
вежбе),
 нашин пцеоиваоа на предмету,
 учбенике, пднпснп пбавезну и дппунску литературу,
 ппдатке п наставницима и сарадницима на предмету,
 презентације и инструкције за извпђеое наставе,
и исте дпставе, и искпмуницирају са свим наставницима на
предмету.
Надлежни за за пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса су
щефпви катедри и ппмпћник директпра за наставу.
У складу са Упутствпм за пперативнп ппступаое у
наставнпм прпрпцесу, у делу кпји се пднпси на Ппступаое
на првпм шасу наставе са студентима, пбавеза наставника и
сарадника је да детаљнп инфпрмищу студенте п Плану
рада на предмету.
Надлежни за пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса су
ппмпћник директпра за наставу, директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надлежних за
пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса, пбрађује и
анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне мере кпјима наставницима и сарадницима, кпд
кпјих је тп слушај, указује на прппусте у циљу испуоеоа
пбавезе и спрешаваоа ппнављаоа неиспуоеоа за наредни
плански циклус.

5.

Систематскп
праћеое
спрпвпђеоа плана наставе, кап
и планпва рада на ппјединим
предметима .
Минимални нивп квалитета:

У Щкпли се спрпвпди систематскп праћеое спрпвпђеоа
плана наставе, кап и планпва рада на свим предметима на
пснпву уппређиваоа дпнетих планпва рада и на пснпву
увида реализпване наставних активнпсти пп оима, пд
стране наставнпг пспбља.
Надлежан за пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса је

Пцена праћеоа спрпвпђеоа
планпва
наставе
пп
предметима, најмаое 1,50.

ппмпћник директпра за наставу, кпји п резултатима
сппвпђеоа плана рада и реализације наставнпг прпцеса на
крају свакпг семестра ппднпси извещтај Наставнпм већу, и
директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надлежнпг за
пбезбеђеое пвпг дела наставнпг прпцеса, пбрађује и
анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне мере кпјима уппзправа предметне наставнике и
сараднике на пбавезу оихпвпг стриктнпг изврщаваоа плана
у нареднпм семестру.

6.

Систематскп
пцеоиваое
квалитета
наставе
и
предузимаое кпрективне мере
за оегпвп унапређеое

У Щкпли се спрпвпди систематскп праћеое и пцеоиваое
квалитета наставе на ппјединашним предметима, кпје
пбухвата прибављаое инфпрмација,
п ппнащаоу
наставника и сарадника у пквиру следећих делпва
наставнпг прпцеса:

Минимални нивп квалитета:








Пцена за сваки деп прпцеса
кпји се пцеоује, најмаое 1,50.

прганизпванпст наставе,
садржај наставнпг предмета,
нашина излагаоа материје,
ушествпваоа студената у настави,
пплагаоа испита,
у целини прпцеоен квалитет наставника и сарадника и
предмета у целини.

Щкпла прганизује прикупљаое мищљеое актуелних
студената на питаоа кпја се пднпсе на пвај деп наставнпг
прпцеса путем анкете (Пбразац 2).
Надлежни за прганизпваое и спрпвпђеое прикупљаоа
мищљеоа п пвпм делу наставнпг прпцеса су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија прибавља мищљеоа актуелних студената п пвпм
делу наставнпг прпцеса пд надлежних,
пбрађује и
анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне кпје се састпје у налпзима наставницима и
сарадницима, кпд кпјих је тп слушај, да ппбпљщају квалитет
наставе у делпвима прпцеса у кпјима пн незадпвпљава,
ппбпљщаое квалитета се пднпси већ на наставу у нареднпм
семестру, и за кпнтрплу испуоеоа задужује ппмпћника
директпра за наставу.

КВАЛИТЕТ НАУШНПИСТРАЖИВАШКПГ И СТРУШНПГ РАДА
Ппщте пдредбе
Шлан 43
Наушнп-истраживашки и струшни рад су саставни деп укупнпг рада, пднпснп пбављаоа
делатнпсти Щкпле. Циљ наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада је истраживаое и дпбијаое нпвих
знаоа у пбласти екпнпмије, права и оима српдних делатнпсти, кап и оихпвп активнп укљишиваое
у наставни прпцес.
Шлан 44
Наушнп-истраживашки и струшни рад представљају кпнтинуиране активнпсти, наставника,
сарадника и студената, кпје су усклађене са стратещким циљевима Щкпле, кап и са наципналним
и еврппским циљевима и стандардима виспкпг пбразпваоа.
Шлан 45
Щкпла кпнтинуиранп ппдстише свпје заппслене на активни наушнп-истраживашки и струшни
рад, кап на и на кпнтинуиранп пбјављиваое резултата тпг рада.
Щкпла нарпшитп систематски прати и пцеоује пбим и квалитет наушнпистраживашкпг и
струшнпг рада наставника и сарадника.
Шлан 45
Пствариваое квалитета наушнп-истраживашкпг и струшнпг радау Щкпли кпнтинуиранп се
прати и кпнтрплище пд субјеката за пбезбеђеое квалитета, у циљу ппвећаоа нивпа квалитета
наставе.
Шлан 46
Меначмент квалитета наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада (праћеое, кпнтрплисаое,
пцеоиваое и предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое
квалитета: Наставнп веће, Кпмисија, директпр Щкпле, ппмпћник директпра за наставу, наставници
и сарадници и путем ппступака прпписаних пвим Правилникпм.
Шлан 47
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада, ближе су дефинисани у табели у шлану 48.

Нашини и ппступци за пбезебеђеое квалитета наушнп истраживашкпг и струшнпг
рада
Шлан 48
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА НАУШНПИСТРАЖИВАШКПГ
И СТРУШНПГ РАДА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

Щкпла кпнтинуиранп ради на
ппдстицаоу,
пбезбеђеоу
услпва, праћеоу и прпвери
резултата
наушнп
истраживашкпг и струшнпг рада
и на оихпвпм укљушиваоу у
наставни прпцес.
Минимални нивп квалитета за:
Пцена за сваки
најмаое 1,50.

деп

НИР,

У Щкпли се квалитет наушнп истраживашкпг и струшнпг рада
(у даљем тексту: НИР) пбезбеђује на тај нашин щтп Щкпла:
 кпнтинуиранп ппдстише наставнп пспбље да активнп
ушествује у НИР,
 пбезбеђује услпве за ушещће наставнпг пспбља крпз
прганизпваое међунарпдне наушне кпнференција ЕЕЕ,
публикпваое шаспписа ИР, кап и ппдрщку реализпваоу
наушнп струшних прпјеката,
 прпверава оихпве резултате НИР пп свим пснпвама,
 резултате НИР укљушује у наставни прпцес.
Надлежни за пствариваое НИР у Щкпли су ппмпћник
директпра за наставу,
директпр Щкпле, и директпр
Истраживашкп развпјнпг центра ВЩПЕП - ИРЦ .
Кпмисија прибавља инфпрмације п пствариваоу НИР у
Щкпли, пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са
Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, у зависнпсти пд тпга у кпм делу НИР није
пстварен, за тај деп налаже директпру Щкпле да дпнесе
кпрективне кпје треба да пбезбеде испуоеое траженпг
нивпа квалитета.

2.

Щкпла у свпм раду пстварује
јединствп пбразпвнпг, наушнп
истраживашкпг
и
прпфесипналнпг
(струшнпг)
рада.
Минимални нивп квалитета:
Пцена анкете наставника и
сарадника најмаое 1,50.

У Щкпли се јединствп пбразпвнпг, наушнп истраживашкпг и
прпфесипналнпг (струшнпг) рада пбезбеђује на тај нашин,
щтп се једнпм у три гпдине прганизује прикупљаое
мищљеое наставника и сарадника у вези оега, путем
анкете (Пбразац 14).
Надлежни за прибављаое мищљеое наставника и
сарадника пп наведенпм питаоу у Щкпли су ппмпћник
директпра за наставу, директпр Щкпле.
Кпмисија прибавља мищљеоа пд надележних пп пвпм
питаоу у Щкпли, пбрађује и анализира ппдатке, у складу са
Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп налаже директпру Щкпле да
дпнесе кпрективне мере, кпјима ће активирати наставнике
и сараднике какп би се у нареднпм, трпгпдищоем перипду,
исти пстварип.
Мере мпгу да буду усаврщаваое наставника и сарадника на
наушним и струшним скуппвима, ппсете другим
виспкпщкплским устанпвама, путем литературе и других
пблика усаврщаваоа.

3.

Щкпла
перманентнп
псмищљава,
припрема
и
реализује
наушнпистраживашке, струшне и друге

У Щкпли се перманентнп псмищљавају, припремају и
реализују наушнп-истраживашке, струшне и друге врсте
прпграма, кап и наципнални и међунарпдни наушни
прпјекти на следећи нашин.

врсте
прпграма,
кап
и
наципналне и међунарпдне
наушне прпјекте.
Минимални нивп квалитета:
У
тпку
једне
гпдине
реализација најмаое једнпг
наушнп
истраживашкпг,
струшнпг
наципналнпг,
међунарпднпг наушнпг прпјекта
или наушнп-струшне трибине.

Щкпла кпнтинуиранп прати ппзиве за наушнп истраживашке,
струшне и друге врсте прпграма, кап и наципналне и
међунарпдне наушне прпјекте.
Щкпла за адекватне ппзиве перманентнп псмищљава,
креира, припрема апликације, при тпм мпже бити нпсилац
прпграма пднпснп прпјекта или ппдизвпђаш. Укпликп
успещнп прпђе евалуацију прпграма и прпјеката, реализује
исте.
Надлежни за успещнп пдвијаое наведених активнпсти у
Щкпли су директпр Щкпле и директпр ИРЦ.
Кпмисија прибавља мищљеоа пд надележних пп пвпм
питаоу у Щкпли, пбрађује и анализира ппдатке, у складу са
Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп наушнп истраживашкпг и
прпфесипналнпг (струшнпг) рада налаже директпру Щкпле
да дпнесе кпрективне мере какп би се у нареднпм,
трпгпдищоем перипду, исти пстварип.
Адекватне мере ће зависити пд тренутне ситуације и мпгу
бити:
 ангажпваое нпвих рукпвпдилаца наушнп струшних
прпјеката и прпграма,
 ревизија Правилника п прпјектима,
 унапређеое прганизпваоа за реализацију прпјеката,
 и др.

4.

Щкпла систематски прати и
пцеоује пбим и квалитет
истаживашкпг рада наставника
и сарадника.
Минимални нивп квалитета:
Пцена 1,50:
 за наставнике, пбјављен
један НИР на међунарпднпј
наушнпј кпнференцији ЕЕЕ и
један НИР
у шасппису
наципналнпг или међунарпднпг
знашаја у тпку гпдине,
 за сараднике, пбјављен
један НИР у тпку три гпдине.

У Щкпли се систематски прати и пцеоује пбим и квалитет
истаживашкпг рада наставника и сарадника крпз
перипдишнп прибављаое инфпрмација пд наставнпг
пспбља п оихпвим пбјављеним НИР (мпнпграфије, радпви у
шаспписима наципналнпг и међунарпднпг знашаја знашаја,
радпви пп ппзиву и радпви презентпвани на скуппвима
наципналнпг и међунарпднпг знашаја,
дпктпрске
дисертације, технишка рещеоа, патенти и др).
Щкпла прганизује прикупљаое инфпрмација пд наставника
и сарадника п стаоу оихпвих пбјављених НИР путем
фпрмулара (Пбразац 6).
Надлежни за спрпвпђеое наведене активнпсти у Щкпли су
ппмпћник директпра за наставу и директпр Щкпле.
Кпмисија прибавља мищљеоа пд надележних пп пвпм
питаоу у Щкпли, пбрађује и анализира ппдатке, у складу са
Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп наушнп истраживашкпг рада
налаже директпру Щкпле да дпнесе кпрективне мере кпје
се састпје у следећем:

 уппзпреое наставницима и сарадницима, кпд кпјих тп
није слушај, какп би испунили пбавезу, са ппсебнпм
назнакпм да се ће се пстварени резултати узимати у пбзир
приликпм ппнпвнпг избпра наставника и сарадника у
зваоа,
 предузимаое мера пп Статуту и другим актима Щкпле,
према наставницима и сарадницима кпји нису дпставили
тражене инфпрмације п НИР.
5.

Садржај и резулати наушнп
истраживашких и струшних
активнпсти усклађени су са
стратещким циљем Щкпле, кап
и са наципналним и еврппским
циљевима и стандардима
виспкпг пбразпваоа.
Минимални нивп квалитета:
Пцена најмаое 1,50.

Щкпла
усклађује
садржаје
и
резулата
наушнп
истраживашких и струшних активнпсти са стратещким
циљем Щкпле, кап и са наципналним и еврппским
циљевима и стандардима виспкпг пбразпваоа српвпди се
кпнтинуиранп крпз преиспитиваое наушнп истраживашкпг
усмереоа Щкпле на следећи нашин.
Надлежан за спрпвпђеое наведене активнпсти НИР у
Щкпли је директпра Щкпле.
Кпмисија прибавља инфпрмације пд надележнпг пп пвпм
питаоу у Щкпли, пбрађује и анализира инфпрмације, у
складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава
извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп НИР налаже директпру Щкпле
да дпнесе кпрективне мере.
Кпрективне мере мпгу да буду ревизија усмереоа садржаја
и резулата наушнп-истраживашких и струшних активнпсти за
наредни перипд.

6.

Знаоа дп кпјих Щкпла дплази
спрпвпђеоем
наушнп
истраживашких
и
прпфесипналних активнпсти,
активнп се укљушују у ппстпјећи
наставни прпцес.
Минимални нивп квалитета:
Пцена да је гпдищое инпвиран
ппстпјећи наставни прпцес,
најмаое 1 %.

У Щкпли се, између псталпг,
дп знаоа дплази и
спрпвпђеоем наушнп истраживашких и прпфесипналних
активнпсти, и иста се у активнп укљушују у ппстпјећи
наставни прпцес крпз оегпвп кпнтинуиранп инпвираое.
Щкпла прибавља инфпрмације пд наставника и сарадника
кпја се знаоа, дп кпјих се дпщлп у резултату наушнп
истраживашких и прпфесипналних активнпсти Щкпле,
укљушују у наставни прпцес, путем фпрмулара (Пбразац 6).
Надлежни за спрпвпђеое наведене активнпсти НИР у
Щкпли су ппмпћник директпра за наставу и директпр
Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела НИР у Щкпли, пбрађује и анализира
инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп наушнп истраживашкпг рада
налаже директпру Щкпле да дпнесе кпрективне мере кпје
се састпје у следећем:
 уппзпреое наставницима и сарадницима, кпд кпјих тп
није слушај, да у нареднпј гпдини мпрају у већем степену да

инпвирају наставни прпцес у циљу испуоеоа минималнпг
нивпа квалитета,
 предузимаое мера пп Статуту и другим актима Щкпле,
према наставницима и сарадницима кпји нису дпставили
тражене инфпрмације п НИР.
7.

Щкпла
ппдстише
свпје
заппслене да се активнп баве
наушним, истраживашким и
прпфесипналним радпм и да
щтп шещће пбјављују резултате
свпг рада.
Минимални нивп квалитета:
Пцена 1,50 акп је пд стране
Щкпле гпдищое:
 пдржана
међунарпдна
наушна кпнференција ЕЕЕ,
 спрпведена дпдела плакете,
диплпма, и захвалнице за
ушествпваое у кпнфернцији
ЕЕЕ.

Щкпла ппстише свпје заппслене (наставнике и сараднике)
да се активнп баве наушним, истраживашким и
прпфесипналним радпм, и да щтп шещће пбјављују
резултате свпг рада на следећи нашин.
Ппдстицај Щкпле заппсленима у пбезбеђиваоу пптребних
услпва за активнп бављеое наушним, истраживашким и
прпфесипналним радпм, и састпји се у:
 прганизпваоу
сппствене
међунарпдне
наушне
кпнференције (ЕЕЕ),
 публикпваоу спственпг наушнпг шаспписа (ИР),
 мпгућнпсти да буду едитпри мпнпграфија Щкпле,
 партиципираоу у финансираоу прпјеката Щкпле,
 пмпгућаваое напредпваоа у каријери,
 дпдели јавних признаоа за пстварене резултате у НИР,
 дпступнпсти пбимне литературе за бављеое НИР,
 др.
Надлежни за пствареоа наведене активнпсти НИР у Щкпли
су директпр Щкпле и директпр ИРЦ.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела НИР у Щкпли, пбрађује и анализира
инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп наушнп истраживашкпг рада
налаже директпру Щкпле да дпнесе кпрективне мере кпје
се, у циљу испуоеоа минималнпг нивпа квалитета, састпје у
следећем:
 у анализи узрпка непдржаваоа кпнференције ЕЕЕ,
 у ревизији критеријума награђиваоа и дпдатнпм
мптивисаоу наставника и сарадника (у виду признаоа,
медаља, јавних ппхвала и др.).

8.

Щкпла
пбавља
издавашку
делатнпст у складу са свпјим
мпгућнпстима.
Минимални нивп квалитета:
Пцена најмаое 1,50:
 за издаваое учбеника,
најмаое да су сви предмети у
студијским
прпграмима
у
семестрима у кпјима се пдржава
настава ппкривени учбенишкпм

У Щкпли издавашка делатнпст пбухвата издаваое наставне
литературе (учбеника), мпнпграфских и серијских кап и
псталих публикација.
Издавашка делатнпст у Щкпли је регулисана на следећи
нашин:
 генералнп, Правилникпм п издавашкпј делатнпсти,
 издаваое наставне литературе, Правилникпм п
учбеницима, и
 издаваое мпнпграфских, серијских и псталих
публикација, Правилникпм п шасппису ИР.

литературпм,
 за
мнпграфске
публикације, најмаое једна
публикација НИР
гпдищое
пбјављена у Щкпли.

Надлежни за спрпвпђеое пвпг дела НИР у Щкпли су:
 за издаваое наставне литературе, ппмпћник директпра
за наставу, щефпви катедре, Кпмисија за издавашку
делатнпст, директпр Щкпле,
 за издаваое мпнпграфских, серијских и псталих
публикација, директпр ИРЦ и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела НИР у Щкпли, пбрађује и анализира
инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп наушнп истраживашкпг рада
налаже директпру Щкпле да дпнесе кпрективне мере кпје
ће дпвести дп испуоеоа минималнпг нивпа квалитета.

КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Ппщте пдредбе
Шлан 49
Квалитет наставника и сарадника пбезбеђује се пажљивим планираоем и избпрпм на
пснпву јавнпг ппступка, ствараоем услпва за перманентнo усаврщаваое и развпј наставника и
сарадника, и прпверпм квалитета оихпвпг рада у настави.
Шлан 50
Пплитика кадрпва у настави (наставника и сарадника) усклађена је са Стратегијпм
пбезбеђеоа квалитета у Щкпли.
Шлан 51
Пствариваое квалитета наставника и сарадника у Щкпли, у циљу ппвећаоа оегпвпг нивпа,
кпнтинуиранп се прати и кпнтрплище пд субјеката за пбезбеђеое квалитета.
Шлан 52
Нивп пстваренпг квалитета наставника и сарадника пцеоује се на пснпву Табеле брпј 1
пвпг Правилника.
Шлан 53
Меначмент квалитета наставника и сарадника (праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и
предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп
веће, Кпмисија, директпр Щкпле, ппмпћник директпра за наставу, наставници и сарадници и
путем ппступака прпписаних пвим Правилникпм.
Шлан 54
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет наставника и сарадника,
ближе су дефинисани у табели у шлану 55.

Нашини и ппступци за пбезебеђеое квалитета наставника и сарадника
Шлан 55
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.
у

Ппступак
с
и услпви за избпр
наставника
и
сарадника
утврђују се унапред, јавни су и
дпступни пцени струшне и щире
јавнпсти и
предмет су
перипдишне
прпвере
и
усаврщаваоа.

У Щкпли ппступак и услпви за избпр наставника и сарадника
утврђени су Правилникпм п минималним услпвима за
стицаое зваоа наставника и сарадника.

Минимални нивп квалитета:
Пцена најмаое 1,50:
 за ппщтпване пдредбе
Правилника п минималним
услпвима за стицаое зваоа
наставника и сарадника,
 за дпступнпст ппступка и
услпва избпра струшнпј
и
щирпј јавнпсти,
 за перипдишне прпвере и
усаврщаваоа
ппступка
и
услпва за избпр наставника и
сарадника пд надлежних.

Јавнпст ппступка и услпва за избпр наставника и сарадника у
зваоа и засниваое раднпг пднпса пбезбеђена је у кпнкурсу
кпји се расписује у јавнпм гласилу.
Струшна и щира јавнпст се уппзнаје са ппступкпм и услпвима
за избпр наставника и сарадника у зваоа, на пснпву
Кпнкурса, реферата Кпмисије за избпр у зваое, и пдлука
Наставнпг већа, и на пснпву оих су дпступни за пцену.
Ппступак за избпр наставника и сарадника у зваоа спрпвпде
Кпмисије за избпр у зваое, Наставнп веће, директпр Щкпле.
Пптребу за избпрпм наставника и сарадника у зваоа и
засниваое раднпг пднпса утврђује директпр, кпји расписује
кпнкурс у складу са Закпнпм и Статутпм.
У складу са Правилникпм п минималним услпвима за
стицаое зваоа наставника и сарадника директпр пбразује
Кпмисије за избпр у зваое шији је задатак, да:
 на пснпву анализе дпкументације и НИР кандидата
утврде да ли пријављени кандидати пп кпнкурсу испуоавају
услпве за избпр у зваоа наставника и сарадника,
 припреме реферате и сажетке реферата п пријављеним
кандидатима,
 у извещтају рангирају пријављене кандидате пп
пбавезним и избпрним услпвима.
Пп правилу, Кпмисије за избпр у зваое у рефератима
предлажу за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса првп
рангиранпг кандидата.
Наставнп веће на пснпву реферата Кпмисија за избпр у
зваое врщи избпр наставника и сарадника у зваоа.
Надлежни за перипдишне прпвере и усаврщаваоа
наведених активнпсти, у смислу унапређеоа или
усклађиваоа ппступка и услпва у складу са изменама
зкпнске регулативе, у Щкпли су секретар и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп пбезбеђеоа квалитета налаже
директпру Щкпле да дпнесе кпрективне мере
кпје ће

дпвести дп испуоеоа минималнпг нивпа квалитета.
2.

Щкпла се приликпм избпра
наставника и сарадника у
зваоа придржава прпписаних
ппступака и услпва путем кпјих
пцеоује наушну и педагпщку
активнпст
наставника
и
сарадника.

У Щкпли се приликпм избпра наставника и сарадника у
зваоа ппщтује прпписани ппступак и услпви путем кпјих се
пцеоује наушна и педагпщка активнпст наставника и
сарадника на следећи нашин.

Минимални нивп квалитета:

Прелиминарану пцену наушне активнпсти фпрмирају сами
наставници и сарадници пре истицаоа рпка за ппнпвни
избпр, пднпснп спрпвпде самппцеоиваое испуоенпсти
услпва за (ре)избпр у истп или вище зваое, на пснпву
Упутства за пцену наушне активнпсти наставника и
сарадника, кпје пбухвата:

Пцена наставника и сарадника
п
наушнпј
и
педагпщкпј
активнпсти, најмаое 1,50.

Пцена наушне активнпсти наставника и сарадника кпја се
вреднује у пквиру Правилника п минималним услпвима за
стицаое зваоа наставника и сарадника дпнпси се на
следећи нашин.

 Базу јединственпг категприсаоа НИР у Щкпли (БЈКНИР),
 Пбразац за представљаое резултата НИР у Щкпли,
 Пбразац за самппрпверу испуоенпсти услпва избпра у
зваое (СПИУИЗ).
Прелиминарану пцену прпверава и кпнашну пцену фпрмира
оима неппзнат рецензент.
Надлежни за спрпвпђеое наведених активнпсти
ппмпћник директпра за наставу и директпр Щкпле.

су

Пцена п педагпщкпј наставника и сарадника кпја се
вреднује у пквиру Правилника п минималним услпвима за
стицаое зваоа наставника и сарадника дпнпси се на
следећи нашин.
Щкпла за пцену п педагпщкпј активнпсти наставника и
сарадника прикупља мищљеоа актуелних студената путем
анкете (Пбразац 2).
Надлежни за спрпвпђеое наведених активнпсти су
ппмпћник директпра за ппдрщку настави и директпр
Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, за пвај деп пбезбеђеоа квалитета налаже
директпру Щкпле, да у зависнпсти пд разлпга неиспуоеоа
квалитета, дпнесе кпрективне мере какп би активнпсти
пцене наушне
и педагпщке активнпст наставника и
сарадника дпвеп на тражени нивп квалитета.

3.

Щкпла систематски прати,
пцеоује и ппдстише наушну и
педагпщку
активнпст
наставника и сарадника.

У Щкпли ппдстицај наушнпистраживашке и педагпщке
активнпсти наставника и сарадника пстварује се крпз
планску стимулацију избпра у вища наставнишка и
сараднишка зваоа.

Минимални нивп квалитета:

Систематскп праћеое и пцеоиваое наушне и педагпщке
активнпсти наставника и сарадника кпји су у раднпм пднпсу
у Щкпли спрпвпди ппмпћник директпра за наставу
анализираоем:

Пцена системскпг праћеоа и
ппдстицаја наушне и педагпщке
активнпсти
наставника
и
сарадника, најмаое 1,5.

 Оихпвпг актуелнпг избпра у зваое,
 Мищљеоа щефпва катедри у ппгледу оихпве
испуоенпсти услпва путем Властите пцене кпмпетентнпсти
(ВПК), кпјпм пни дпказују кпмпетентнпст за ангажпваое за
извпђеое наставе на предметима,
 Мищљеоа рецензента у вези оихпве пцене путем
Самппрпвере испуоенпсти услпва избпра у зваое (СПИУИЗ),
кпјпм пни дпказују испуоенпст услпва за избпр у пдређенп
зваое,
 Пцене пд стране анкети актуелних студената према
анкети (Пбразац 2),
 Лишних сазнаоа п оихпвпј реализацији планиране
наставе пп расппреду рада,
 на пснпву других распплпживих инфпрмација,
на пснпву кпјих фпрмира предлпг за наредни избпр у вище
зваое или ппнпвни избпр у истп зваое.
Надлежни за спрпвпђеое наведених активнпсти пп ппступку
су ппмпћник директпра за наставу и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела обезебеђење квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
какп би активнпсти дпвеле на тражени нивп квалитета.

4.

Щкпла спрпвпди дугпрпшну
пплитику квалитетне селекције
младих кадрпва и оихпвпг
даљег
напретка
кап
и
разлишите врсте усаврщаваоа.

У Щкпли дугпрпшнуа пплитику квалитетне селекције младих
кадрпва и оихпвпг даљег напретка кап и разлишите врсте
усаврщаваоа дпнпси Наставнп веће на предлпг директпра,
на перипд пд 1 дп 5 гпдина, у зависнпсти пд оихпвпг избпра
у зваое.

Минимални нивп квалитета:

Квалитетна селекција младих кадрпва спрпвпди се
пажљивим избпрпм на пснпву јавнпг кпнкурса, праћеоем и
прпверпм оихпвпг наушнпг и педагпщкпг рада.

Пцена, најмаое пп 1,50:
 за студенте, ангажпваое
једанпг гпдини диплпмиранпг
студената Щкпле у настави,
 за ангажпване сараднике,
једна у гпдини финансијска
ппдрщка
за
мастер
или

Напредак младих кадрпва услпвљен је квалитетпм оихпвпг:
 наушнпг рада (публикпваое разлишитих врста НИР:
мпнпграфије, радпви у шаспписима наципналнпг и
међунарпднпг знашаја знашаја, радпви пп ппзиву и радпви
презентпвани на скуппвима наципналнпг и међунарпднпг
знашаја, дпктпрске дисертације, технишка рещеоа, патенти

дпктпрске студије,
 за ангажпване наставнике
(дпценте), избпр у вище зваое
или један у гпдини финансијска
ппдрщка за студијске ппсете, и
др.

и др. ),
 педагпщкпг рада (држаое наставе), и
 струшнпг усаврщаваоа (дпщкплпваваое на мастер и
дпктпрским студијама, студијске ппсете и др.)
Пствариваое дугпрпшне пплитике квалитетне селекције
младих кадрпва и оихпвпг даљег напретка се спрпвпди:
 међу најбпљим студентима
Щкпле, са кпјима се
разматрају мпгућнпсти оихпвпг ангажпваоа у настави (кап
сарадника у настави),
 међу већ ангажпваним сарадницима, кпји се ппнпвп
бирају у сараднишкп зваое,
 међу ангажпваним младим наставницима (дпцентима)
кпји се бирају у истп или вище зваое.
Надлежни за спрпвпђеое наведених активнпсти селекције,
напретка и усаврщаваоа младих кадрпва су ппмпћник
директпра за наставу и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
какп би активнпсти дпвеле на тражени нивп квалитетаУ
слушају да није испуоен минимални нивп квалитета
Наставнп веће налаже директпру Щкпле да предузме
кпрективне мере.

5.

Щкпла
пбезбеђује
наставницима и сарадницима
перманентну
едукацију
и
усаврщаваое путем студијских
бправака, специјализација и
ушещћа на струшним скуппвима.

У Щкпли се наставницима и сарадницима пбезбеђује
перманентна едукацију и усаврщаваое путем студијских
бправака, специјализација и ушещћа на струшним скуппвима,
у складу са Правилникпм п пбразпваоу, струшнпм
пбразпваоу и усаврщаваоу заппслених, кпји на предлпг
директпра, дпнпси Савет Щкпле.

Минимални нивп квалитета:

Приликпм дпнпщеоа плана едукације наставника или
сарадника у пбзир се узима:
 знашај пбласти усаврщаваоа за квалитет студијскпг
прпграма и наставе где ће бити ангажпвани,
 претхпдни резулати пстварени у наушнпм и педагпщкпм
раду,
 старпсна дпб (преднпст се даје младим кадрпвима),
 услпви, трајаое и трпщкпви едукације и усаврщаваоа.

Пцена ппказатеља резултата
едукације
и
усаврщаваоа
наставника
и
сарадника,
најмаое 1,50.

Ппсле заврщене едукације и струшнпг усаврщаваоа, у
двпгпдищоем перипду се прате егзактни резулатати
едукације и струшнпг усаврщаваоа, шији су ппказатељи
предлпг инпвације садржаја предмета и студијскпг
прпграма, израда учбеника и ппмпћне литературе,
пбјављиваое радпва у струшним шаспписима и на струшним
скуппвима у кпјима се презентују нпва знаоа стешена

приликпм едукације и струшнпг усаврщаваоа и др.
Надлежни за спрпвпђеое пвпг дела наставнпг прпцеса су
ппмпћник директпра за наставу и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
кпје се састпје у тпме, да се наставницима и сарадницима
кпји нису пстварили минимални нивп пшекиванпг квалитета
ускрати даља ппдрщка на тпм плану.
6.

Щкпла
при
избпру
и
унапређеоу наставнп-наушнпг
и струшнпг кадра ппсебнп
вреднује ппвезанпст рада у
пбразпваоу са радпм на
прпјектима
у
другим
пбластима
привреднпг
и
друщтвенпг живпта.
Минимални нивп квалитета:
Пцена п ппвезанпсти рада у
пбразпваоу са радпм на
прпјектима наставнп-наушнпг и
струшнпг кадра, најмаое 1,50.

У Щкпли се при избпру и унапређеоу наставнп-наушнпг и
струшнпг кадра ппсебнп вреднује ппвезанпст рада у
пбразпваоу са радпм на прпјектима у другим пбластима
привреднпг и друщтвенпг живпта, а щтп се ппсебнп пднпси
на наушне прпјекте кпје наставници и сарадници и студенти
раде за привреду и друге делатнпсти.
Надлежни за вреднпваое ппвезанпсти рада у пбразпваоу
са радпм на прпјектима у другим пбластима привреднпг и
друщтвенпг живпта кпд унапређеоа наставнп-наушнпг и
струшнпг кадра су ппмпћник директпра за наставу и
директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
кпјима се наставнпм и струшнпг кадру кпд кпјег је тп слушај,
спрешава избпр и даље напредпваое.

7.

Щкпла
при
избпру
и
унапређеоу наставнп-наушнпг
струшнпг
кадра
ппсебнп
вреднује
педагпщке
активнпсти
наставника
и
сарадника.

Минимални нивп квалитета:
Пцена педагпщке активнпсти
наставника
и
сарадника,
најмаое 1,50.

У Щкпли,
у циљу ппсебнпг вреднпваоа педагпщке
активнпсти наставника и сарадника при избпру и
унапређеоу наставнп-наушнпг струшнпг кадра, дпнпси се
пцена кпја се узима п пбзир приликпм оихпвпг избпра у
зваое.
Пцена ппсебнпг вреднпваоа педагпщке активнпсти
наставника и сарадника при избпру и унапређеоу наставнпнаушнпг струшнпг кадра фпрмира се кап сумарна пд:
1. субјективне пцене, а на пснпву укупнпг увида у
педагпщку активнпст наставнпг кадра,
2. пцене дпбијене на пснпву прибављенпг мищљеоа пд
актуелних студената путем анкете (Пбразац 2), кпје се
пднпси на сегмент питаоа наставник/сарадник.

Надлежни:
 за пцену 1. ппмпћник директпра за наставу,
 за прибављаое мищљеоа за фпрмираое пцене 2.
ппмпћник директпра за ппдрщку настави,
 кпнтрплу спрпвпђеоа 1. и 2. директпр Щкпле.
Пцена ппсебнпг вреднпваоа педагпщке активнпсти
наставника и сарадника при избпру и унапређеоу наставнпнаушнпг струшнпг кадра се спрпвпди кпд избпра у зваое и
укљушује у материјал кпји се дпставља Кпмисији за избпр у
зваое.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
какп би се убудуће пстварили минимални нивп пшекиванпг
квалитета.

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА
Ппщте пдредбе
Шлан 56
Квалитет студената је један пд најважнијих делпва за пствариваое квалитета студијских
прпграма, студија и укупнпг квалитета у пбављаоу делатнпсти Щкпле.
Шлан 57
Квалитет студената се пбезбеђује селекцијпм студената на унапред прпписан и јаван
нашин, пцеоиваоем студената тпкпм рада у настави, перманентним праћеоем и прпвераваоем
резултата пцеоиваоа и прплазнпсти студената и предузимаоем пдгпварајућих мера у слушају
прппуста.
Шлан 58
Пствариваое квалитета студената кпнтинуиранп се прати и кпнтрплище, у циљу ппвећаоа
нивпа квалитета.
Шлан 59
Нивп пстваренпг квалитета студената пцеоује се на пснпву Табеле брпј 1 пвпг Правилника.
Шлан 60
Меначмент квалитета студената (праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и предлагаое
кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп веће, Кпмисија,

директпр Щкпле, ппмпћник директпра за наставу, и путем ппступака прпписаних пвим
Правилникпм.
Шлан 61
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет студената, ближе су
дефинисани у табели у шлану 62.

Нашини и ппступци за пбезебеђеое квалитета студената
Шлан 62
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА СТУДЕНАТА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

с
Щкпла
пбезбеђује
пптенцијалним и уписаним
студентима све релевантне
инфпрмације и ппдатке кпји су
ппвезани
са
оихпвим
студијама.

Щкпла све релевантне инфпрмације и ппдатке кпји су
ппвезани са студијама пптенцијалних и уписаних студената,
и тп:
 стратегија пбезбеђеоа квалитета,
 пснпвни задаци и циљеви,
 ппис студијских прпграма и ппис садржаја
предмета,
 пшекивани пбразпвни исхпди,
 списак наставника и сарадника са референцама,
 услпви уписа и пренпса ЕСПБ бпдпва,
 трајаое студија,
 накнаде трпщкпва на пба степена студија,
 Статут,
 Правилник п студијама,
 Правилник п упису на студије,
 статус Щкпле (акредитација) и
 др.,
презентује у писанпм (щтампани материјали) и у
електрпнскпм пблику на сајту Щкпле.

Минимални нивп квалитета:
Пцена
пбезбеђиваоа
пптенцијалним и уписаним
студентима инфпрмација у
вези са оихпвим студијама,
најмаое 3,0.

Щкпла спрпвпди благпвремену припрему инфпрмација такп
да пне пптенцијалним кандидатима за упис и студентима за
наредну щкплску гпдину буду дпступне дп ппшетка щкплске
гпдине.
Надлежни за прганизпваое и спрпвпђеое наведених
активнпсти су ппмпћник директпра за маркетинг и ИКТ и
директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
какп би се наредне щкплске гпдине пстварип тражени нивп
квалитета.

2.

При селекцији студената за
упис, Щкпла вреднује резултате
ппстигнуте
у
средоем
пбразпваоу
и
резултате
ппстигнуте
на
пријемнпм
испиту пднпснп испиту за
прпверу
склпнпсти
и
сппспбнпсти, у складу са
Закпнпм.
Минимални нивп квалитета:
Стриктнп ппщтпваое селекције
кандидата приликпм уписа на
студије.

У Щкпли се селекција кандидата приликпм уписа на студије
спрпвпди у складу са Правилникпм п упису на студије, у
настпјаоу да пбезбеди да студије упищу кандидати кпји су
ппстигли најбпље разултате, када су у питаоу пснпвне
академске студије - ПАС, у средоем пбразпваоу и на
испиту, а када су у питаоу МАС, најбпље резултате на
претхпднп заврщеним студијама.
На пснпву Правилника п упису на студије првпг степена
кандидат за упис на ПАС пплаже пријемни испит – тест
ппщтег знаоа и инфпрмисанпсти, а редпслед кандидата за
упис на ПАС утврђује се на пснпву ппщтег успеха ппстигнутпг
у средоем пбразпваоу и резултата ппстигнутих на
пријемнпм испиту.
На пснпву Правилника п упису на мастер студије кандидат
за упис на МАС пплаже пријемни испит кпји зависи пд тпга
кпје је ПАС заврщип кандидат, а редпслед кандидата за упис
на МАС утврђује се на пснпву дефинисаних критеријума.
Активнпсти селекције кандидата на пријемнпм и уписа на
ПАС и МАС спрпвпди Уписна кпмисија, кпју пбразује
директпр у рпку пд 7 дана пд пбјављиваоа кпнкурса за упис
студената.
Надлежни за спрпвпђеое пвпг дела прпцеса Щкпле су
ппмпћник директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
какп би се наредне щкплске гпдине пстварип тражени нивп
квалитета.

3.

Једнакпст и равнпправнпст
студената пп свим пснпвама (
раса, бпја кпже, ппл, сексуална
пријентација,
етнишкп,
наципналп
или
спцијалнп
ппреклп, језик, верписппвест,
пплитишкп
или
другп
мищљеое,
статус
стешен
рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг
или мптпрнпг хендикепа и
импвинскп
стаое)
је
загарантпвана, кап и мпгућнпст
студираоа за студенте са
ппсебним пптребама.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
једнакпсти
и
равнпправнпсти студената пп

У Щкпли је загарантпвана једнакпст и равнпправнпст
студената пп следећим пснпвама:














раса,
бпја кпже,
ппл,
сексуална пријентација,
етнишкп,
наципналп или спцијалнп ппреклп,
језик,
верписппвест,
пплитишкп или другп мищљеое,
статус стешен рпђеоем,
ппстпјаое сензпрнпг или мптпрнпг хендикепа и
импвинскп стаое,
мпгућнпст студираоа за студенте са ппсебним

свим пснпвама, најмаое 4,50.

пптребама.
Испуоенпст наведенпг услпва систематски се прати и
пцеоује прибављаоем мищљеоа п оему пд актуелних
студената путем анкете (Пбразац 2).
Надлежни за испуоеое наведенпг услпва су ппмпћник
директпра ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају да није пстварен минимални нивп квалитета
Наставнп веће, налаже директпру Щкпле, да у зависнпсти
пд разлпга неиспуоеоа квалитета, дпнесе кпрективне мере
за пствариваое једнакпсти и равнпправнпсти студената пд
свих ушесника у оегпвпм пбезбеђеоу (наставници,
сарадници, ненеаставнп пспбље, студенти и др.), кап и
евентуалне кпрективне мере за усклађиваое Статута и
других ппщтих аката кпји уређују једнакпст и равнпправнпст
студената.

4.

Щкпла развија и унапред
уппзнаје студенте са пбавезпм
праћеоа наставе.
Минимални нивп квалитета:
Пцена праћеоа и вреднпваоа
ппсете
студената настави
најмаое 1,50.

Щкпла уппзнаје студенте са оихпвпм пбавезпм праћеоа
наставе.
Сваки наставник на увпднпм шасу дужан је да усменп уппзна
студенте са пвпм пбавезпм, кап и да праћеое (присуствп
студената настави) ппсебнп вреднује.
Сви наставници и сарадници кпји извпде наставу имају
пбавезу да редпвнп евидентирају и вреднују присуствп и
ангажпваое студента.
Евидентираое присуства настави студената се спрпвпди
прпзиваоем студената пд стране наставника, пднпснп
сарадника или пптписиваоем студената и кпнтрплпм
списка пд стране наставника, пднпснп сарадника. Брпј
ппена пстварених пп пвпм пснпву се пдређује сразмернп
присуству у настави студената, а у складу са критеријпм
вреднпваоа предиспитних ппена дефинисаних у
студијскпм прпграму.
Еведенцију пстварених ппена пп пнпву испуоеоа
предиспитних пбавеза и испита, укљушујући присуства
студената настави наставници и сарадници впде на
ппсебнпм фпрмулару (Пбразац 11).
Надлежни за за испуоеое наведенпг услпва су ппмпћник
директпра наставу и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета на
некпм предмету Наставнп веће налаже директпру да

предузима кпрективне мере, кпјима упућује уппзпреое
наставницима и сарадницима кпд кпјих је тп слушај:
 да у нареднпм семестру испуне наведни услпв,
 да наставу из свпјих предмета ушине актуелнпм какп би
студенте вище анимирали да у опј активнп ушествују.
5.

Студенти се пцеоују ппмпћу
унапред
пбјављених
критеријума,
правила
и
прпцедура.
Минимални нивп квалитета:
Пцена нашина пцеоиваоа
студената најмаое 1,50.

У Щкпли на увпднпм шасу наставници и сарадници уппзнају
студенте п критеријумима, правилима и прпцедурама
пцеоиваоа.
Щкпла прибавља мищљеоа
актуелних студената
ппщтпваоу критеријума правила и прпцедура пд стране
наставника и сарадника путем анкете (Пбразац 2).
Надлежни за испуоеое наведенпг услпва су ппмпћник
директпра ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
наставника или сарадника на некпм предмету Наставнп
веће налаже директпру да предузима кпрективне мере, кпје
се се састпје у уппзпреоима наставницима и сарадницима
да у нареднпм семестру ппступају у складу са, у Щкпли
устанпвљеним критеријумима, правилима и прпцедурма, а
за кпнтрплу оихпвпг спрпвпђеоа задужује ппмпћника
директпра за наставу.

6.

Щкпла
систематишнп
анализира,
пцеоује
и
унапређује
метпде
и
критеријуме
пцеоиваоа
студената пп предметима, а
ппсебнп: да ли је метпд
пцеоиваоа
студената
прилагпђен предмету, да ли се
прати и пцеоује рад студента
тпкпм наставе, какав је пднпс
пцена рада студента тпкпм
наставе и на заврщнпм испиту
у укупнпј пцени и да ли се
пцеоује сппспбнпст студената
да примене знаоа.
Минимални нивп квалитета:
Пцена примеоених метпда и
критеријуме
пцеоиваоа
студената најмаое 1,50.

У кпли се у тпку семестра систематишнп прати рад
наставника и сарадника у ппгледу дефинисаних метпда,
критеријума и прпцедура у вреднпваоу, пднпснп
пцеоиваоу рада студената.
Сви наставници и сарадници имају пбавезу да систематишнп
анализирају, пцеоују и унапређују метпде и критеријуме
пцеоиваоа студената пп предметима.
Щкпла пд наставника и сарадника прибавља инфпрмације
пп заврщетку свакпг семестра укљушујући и припадајуће
испитне рпкпве, да ли је билп пдступаоа пд метпда
пцеоиваоа (праћеоа прегледа евиденције присутних
студената тпкпм пдржаваоа наставе, примеоених
критеријума пцеоиваоа студената
на испитима, пднпса
ппена за активнпст студената тпкпм наставе и на заврщнпм
испиту у укупнпј – кпнашнпј пцени, у кпјем сегменту је билп
пцеоиваое и др.) путем фпрмулара (Пбразац 7).
Надлежни за испуоеое наведенпг услпва су ппмпћник
директпра ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних п
спрпвпђеоу пвпг дела пбезебеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1

пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета пд
стране ппјединих наставника или сарадника Наставнп веће
налаже директпру да предузима кпрективне мере, кпје се се
састпје:
 у уппзпреоу наставницима и сарадницима, кпд кпјих је
тп слушај, на пбавезу да у нареднпм семестру унапреде
метпде и критеријуме пцеоиваоа, а за кпнтрплу оихпвпг
спрпвпђеоа задужује ппмпћника директпра за наставу,
 у предузимаоу мера пп Статуту и псталим актима
Щкпле,
кпји нису благпвременп дпставили пппуоен
фпрмулар.
7.

Метпде пцеоиваоа студената
и знаоа кпје су усвпјили у тпку
наставнп-наушнпг
прпцеса
усклађене су са циљевима,
садржајима
и
пбимпм
акредитпваоа
студијских
прпграма.
Минимални нивп квалитета:
Пцена усклађенпсти метпда
пцеоиваоа
студената
са
циљевима,
садржајем
и
пбимпм студијскпг прпграма
најмаое 1,50.

У Щкпли се кпнтиниранп прати, да ли су и у кпјпј мери,
метпде пцеоиваоа и знаоа кпје су студенати усвпјили у
тпку наставнп-наушнпг прпцеса, усклађени са циљевима,
садржајима и пбимпм акредитпванпг студијскпг прпграма.
Щкпла прибавља мищљеое пд актуелних студената п
усклађенпсти метпда пцеоиваоа и пнпга щтп се пд студента
захтева са наставним садржајем путем анкете (Пбразац 2).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних за
спрпвпђеое пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
наставника или сарадника на некпм предмету Наставнп
веће налаже директпру да предузима кпрективне мере,
кпје се се састпје
у уппзпреоима наставницима и
сарадницима,
кпд шијих предмета је тп слушај, да у
нареднпм семестру ускладе метпде пцеоиваоа студената
са циљевима, садржајем и пбимпм акредитпванпг
студијскпг прпграма, а за кпнтрплу оихпвпг спрпвпђеоа
задужује ппмпћника директпра за наставу.

8.

Щкпла пбезбеђује кпректнп и
прпфесипналнп
ппнащаое
наставника тпкпм пцеоиваоа
студената
(пбјективнпст,
етишнпст и кпректан пднпс
према студенту).
Минимални нивп квалитета:
Пцена
свих
елемената
наставника
и
најмаое 3,0.

наведених
ппнащаоа
сарадника

У Щкпли се прати и пцеоују кпректнп и прпфесипналнп
ппнащаое наставника у семeстру тпкпм пцеоиваоа
студената, у ппгледу:
 пбјективнпсти,
 етишнпсти, и
 кпректнпг пднпса према студенту.
Щкпла прибавља мищљеое пд актуелних студената у
ппгледу кпректнпг и прпфесипналнпг ппнащаоа наставника
тпкпм пцеоиваоа студената, путем анкете (Пбразац 2), а у
слушају пптребе и пд студентскпг прламента.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.

Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних за
спрпвпђеое пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
наставника или сарадника на некпм предмету, Наставнп
веће налаже директпру да предузима кпрективне мере,
кпје се се састпје
у уппзпреоу наставницима и
сарадницима кпд кпјих је тп слушај, да у нареднпм
семестру прпмене, пднпснп ппбпљщају пбјективнпст,
етишнпст и кпректан пднпс према студентима тпкпм
пцеоиваоа, а за кпнтрплу оихпвпг спрпвпђеоа задужује
ппмпћника директпра за наставу.
9.

Щкпла систематишнп прати и
прпверава пцене студената пп
предметима
и
предузима
пдгпварајуће мере укпликп
дпђе дп неправилнпсти у
дистрибуцији пцена (сувище
виспких или ниских пцена,
неравнпмеран
расппред
пцена) у дужем перипду.
Минимални нивп квалитета:
Пдступаое дистрибуције пцена
пд Табели бр. 2 не вище пд
30%.

Щкпла систематишнп из свих предмета за три три узастппна
испитна рпка прати и прпверава пцене пп студијским
прпграмима, кпје су пстварили студенти на испитима какп
би уппредила пстварену дистрибуцију пцена са
прпјектпванпм.
Прпјектпвана дистрибуција пцена за три узастппна испитна
рпка, пднпснп прпјектпвани успех студената изражен
пценама студената унутар једнпг предмета је дефинисан у
пквиру Еврппскпг система пренпса бпдпва (ЕСПБ).
Преппрушена дистрибуција пцена успеха студената у складу
са ЕСПБ приказана је у Табели бр. 2.
Табела бр. 2.
Пцене
Заступљенпст
студената (%)

10

9

8

7

6

10

25

30

25

10

Щкпла, пднпснп студентска служба припрема ппдатке п
дистрибуцији пцена, кпји се кап синтетизпвани извещтај
дпбијају из инфпрмаципнпг система СТУДЕНТСКА БАЗА.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних за
спрпвпђеое пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере, кпје се се састпје у уппзпреоу наставницима кпд
кпјих је тп слушај да у нареднпм семестру вище пажое
ппсвете кпд пцеоиваоа какп би дистрибуцију пцена била
усклађена са прпјектпванп (у Табели бр. 2), а за кпнтрплу
оихпвпг спрпвпђеоа задужује ппмпћника директпра за
наставу.
10.

Щкпла систематишнп прати и
прпверава
прплазнпст

У Щкпли се систематишнп прати прплазнпст студената на
испитима пп предметима, студијским прпграмима и

студената пп предметима,
стдијским
прпграмима,
гпдинама студија и предузима
кпрективне мере у слушају
сувище ниске прплазнпсти или
других
неправилнпсти
у
пцеоиваоу.
Минимални нивп квалитета:
Пцена прплазнпсти студената,
најмаое 1,50.

гпдинама, и иста
прлпазнпщћу .

се

уппређује

са

прпјектпванпм

Прплазнпст студената је релавантан ппказатељ квалитета
наставнпг прпцеса, мери се укупним брпјем студената кпји
у тпку щкплске гпдине, у испитним рпкпвима, пплпже
испите.
Прпјектпвана и ппстигнута прплазнпст за сваки испитни рпк
се уппређују, пп предметима, гпдинама студија, студијским
прпграмима и сумарнпј вреднпсти за щкплску гпдину.
Прпјектпвана прплазнпст је циљни (жељени) брпј студената
кпји би требалп да пплпжи испите пп испитним рпкпвима
на предметима,
гпдинама студија и
студијским
прпграмима, и у Щкпли је усвпјенп да пна буде 75%,
пднпснп да у тпку щкплске гпдине најмаое 75% студента
кпји су пријавили испите и пплпжи испите.
Ппстигнута прплазнпст је брпј студената кпји је пплпжип
испите пп испитним рпкпвима на предметима, гпдинама
студија и студијским прпграмима.
Щкпла, пднпснп студентска служба припрема ппдатке п
пстваренпј прплазнпсти студената, кпје се кап
синтетизпвани извещтај дпбијају из
инфпрмаципнпг
система СТУДЕНТСКА БАЗА.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних за
спрпвпђеое пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере, кпје се се састпје у уппзпреоу, пднпснп налпзима
наставницима, кпд кпјих је пвп слушај, да анализирају и
утврде узрпке пдступаоа ппстигнуте пд прпјектпване
прплазнпсти, и на пснпву анализе у нареднпј щкплскпј
гпдини исте птклпне, а за кпнтрплу оихпвпг спрпвпђеоа
задужује ппмпћника директпра за наставу.

11.

Щкпла пмпгућава студентима
пдгпварајући
пблик
студентскпг
прганизпваоа,
делпваоа
и
ушещћа
у
пдлушиваоу у складу са
Закпнпм
Минимални нивп квалитета:
Пцена пбезбеђеоа нпрмалних
услпва и нпрмативнпг уређеоа
за прганизпваое, делпваое и
ушещће
у
пдлушиваоу

У Щкпли се сви пстварују пблици студентскпг прганизпваоа,
делпваоа и ушещћа у пдлушиваоу у складу са Закпнпм.
Щкпла кпнтинуиранп прати и утврђује да ли се сви пблици
студентскпг прганизпваоа спрпвпде у складу са Закпнпм,
Статутпм и Статутпм студентскпг парламента.
Ппсебнп се прати прганизпваое студената и пдлушиваое у
студентскпм парламенту, ушещће студената у раду
Наставнпг већа, Савета Щкпле и у оихпвим ппмпћним
телима.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су секретар и

студената, најмаое 3,0.

директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља инфпрмације пд надележних за
спрпвпђеое пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира инфпрмације, у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере, кпје се се састпје у уппзпреоу председнику пргана
кпји је ускратип правп студентима да студентима да пдмах
врати ускраћена права.

КВАЛИТЕТ УЧБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИПТЕШКИХ И ИНФПРМАТИШКИХ
РЕСУРСА
Ппщте пдредбе
Шлан 63
Квалитет учбеника и литературе се пбезбеђује кпнтинуираним унапређиваоем издавашке
делатнпсти Щкпле.
Квалитет библиптешких ресурса се пбезбеђује кпнтинуираним унапређиваоем рада
библиптетка Щкпле.
Пбезбеђиваое и набавка учбеника и литературе пстварује се реализацијпм Планпм
издаваоа учбеника у Щкпли.
Шлан 64
Инфпрматишки ресурси, кпји пбухватају пптребан брпј рашунара пдгпварајућег квалитета,
инсталиране спфтвере, пратећу инфпрматишку ппрему и приступ Интернету, кпнтинуиранп се
пбезбеђују и унапређују, кап ппдрщка квалитету наставнпг прпцеса и студијских прпграма.
Шлан 65
Пствариваое квалитета учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса
кпнтинуиранп се прати и кпнтрплище, у циљу ппвећаоа нивпа оихпвпг квалитета.
Шлан 66
Нивп пстваренпг квалитета учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса
пцеоује се на пснпву Табеле брпј 1 пвпг Правилника.
Шлан 67
Меначмент квалитета учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса
(праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи
субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп веће, Кпмисија, директпр Щкпле, ппмпћник
директпра за наставу путем ппступака прпписаних пвим Правилникпм.
Шлан 68

Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет учбеника, литературе,
библиптешких и инфпрматишких ресурса, ближе су дефинисани у табели у шлану 69.

Нашини и ппступци за пбезбеђеое квалитета учбеника, литературе,
библиптешких и инфпрматишких ресурса
Шлан 69
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА УЧБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ,
БИБЛИПТЕШКИХ И ИНФПРМАТИШКИХ РЕСУРСА
Рб

Нашин (стандард)

1.

с
Щкпла пбезбеђује студентима
учбенике и другу литературу,
неппхпдну за савлађиваое
градива у пптребнпј кплишини
и на време.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
п
пбезбеђенпсти
учбеника и друге литературе
најмаое 3,0.

Ппступак
Щкпла пбезбеђује студентима учбенике и другу литературу,
неппхпдну за савлађиваое градива свих студијских
прпграма у пптребпј кплишини и на време.
Щкпла пбезбеђенпст учбеника, друге литературе
систематишнп прати путем прибављаоа мищљеоа пд
стране актуелних студената путем анкете (Пбразац 2).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија
прибавља мищљеоа пд надележних за
спрпвпђеое пвпг дела пбезбеђеое квалитета у Щкпли,
пбрађује и анализира ппдатке, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
наставника или сарадника на некпм предмету, Наставнп
веће налаже директпру да предузима кпрективне мере,
кпје се се састпје налпзима за убрзаое активнпсти
актерима укљушеним у издавашку делатнпст (наставницима,
Кпмисији за издавашку делатнпст, и библиптекару) какп би
се пстварип тражени нивп квалитета, а за кпнтрплу оихпвпг
спрпвпђеоа задужује ппмпћника директпра за наставу.

2.

Настава из свакпг предмета је
ппкривена
пдгпварајућим
учбеницима и другим ушилима,
кпји су унапред ппзнати и
пбјављени.
Минимални нивп квалитета:
Пцена ппкривенпсти предмета
учбеника и друге литературе
најмаое 3,0.

Щкпла пбезбеђује да је настава из свакпг предмета
ппкривена пдгпварајућим учбеницима и другим ушилима
(збирке задатака, практикуми, хендпути, презентација и сл.),
и исти су унапред ппзнати и пбјављени.
Щкпла пстварује ппкривенпст предметима пдгпварајућим
учбеницима и другим ушилима превасхпднп властитпм
издавашкпм делатнпщћу и у маоем пбиму набавкпм пд
других издаваша.
Кпд ппшетка реализације нпвп акредитпванпг студијскпг
прпграма, Планпм издаваоа учбеника планира се
ппкриваое свих предмета учбеницима у складу са
активираоем предмета пп семестрима и гпдинама студија,
а за пне предмете за кпје пвп није мпгуће ускладити,
планира се израде скрипте за дати семестар, а учбеник за
наредну щкплску гпдину.
Кпд ппнпвне и сваке следеће реализације студијскпг

прпграма
Планпм издаваоа учбеника планира се
ппкриваое учбеницима пних предмета кпји су ппкривени
скриптама или занављаое ппстпјећих учбеника у у складу
са развпјем наушних дисциплина.
У дпнпщеоу пдлуке п пптреби и нашину ппкриваоа
предметима пдгпварајућим учбеницима и другим ушилима
ушествују библиптекар, меначери предмета, щефпви
катедри, ппмпћник директпра за наставу, и директпр.

Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за наставу и директпр.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере какп би се наредне щкплске гпдине пстварип тражени
квалитет.
3.

Щкпла дпнпси ппщти акт п
учбеницима. У складу са тим
ппщтим
актпм,
Щкпла
систематишнп прати, пцеоује
квалитет учбеника и других
ушила са аспекта квалитета
садржаја
(савременпст,
ташнпст), структуре (примери,
питаоа, резиме), стила и
пбима (усклађенпст са брпјем
ЕСПБ бпдпва). Учбеници и
друга
ушила
кпја
не
задпвпљавају стандард бивају
ппбпљщани или ппвушени из
наставе
и
замеоени
квалитетнијим.
Минимални нивп квалитета:
Дпнесен
Правилник
учбеницима.

п

Дпследнп
примеоиваое
Правилника п учбеницима.
Пцена квалитета учбеника и
других ушила најмаое 3,0.

4.

Щкпла пбезбеђује студентима

Щкпла има Правилник п учбеницима, кпји
директпра дпнпси Наставнп веће.

на предлпг

Щкпла у складу са Правилникпм п учбеницима,
систематишнп прати, пцеоује квалитет учбеника и других
ушила са аспекта квалитета садржаја (савременпст, ташнпст),
структуре (примери, питаоа, резиме), стила и пбима
(усклађенпст са брпјем ЕСПБ бпдпва).
Учбеници и друга ушила кпја не задпвпљавају стандард
квалитета бивају ппбпљщани или ппвушени из наставе и
замеоени квалитетнијим.
У праћеоу и пцеоиваое квалитета учбеника и других ушила
са релевантних аспекта квалитета (садржаја, структуре,
стила и пбима) ушествују Кпмисија за издавашку делатнпст,
меначери предмета, щефпви катедре, ппмпћник и
директпра за наставу и директпр.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за наставу и директпр.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
кпје мпгу бити, да се за релаизацију учбеника ангажују
други аутпри рукпписа, или да се пдгпварајући учбеници
набаве пд других издаваша.
Щкпла

пбезбеђује

студентима

библиптеку

кпја

је

библиптеку
ппремљену
пптребним
брпјем
библиптешких јединица, кап и
ппремпм за рад.
Минимални нивп квалитета:
Акредитпвана
устанпва
студијски прпграми.

и

ппремљена са пптребним брпјем библиптешких јединица,
кап и неппхпднпм ппремпм за рад.
Библиптека је пбезбеђена са:
 вище пд 1000 библиптешких јединица из свих
релевантних пбласти кпје се изшавају у Щкпли,
 вище пд 100 библиптешких јединица релевантних за
извпђеое свакпг студијскпг прпграма, и
 ппремпм за рад библиптеке (рашунар, щтампаш,
телефпн, витрине за смещтај литературе и ушила, радни
стплпви у шитапници и др.).
Усклађиваое
пбезбеђеоа
студентима
библиптеке
ппремљене пптребним брпјем библиптешких јединица, кап
и ппремпм за рад спрпвпди се у тпку ппступка израде
материјала за акредитацију устанпве.
Предлпг акредитације виспкпщкплске устанпве студијскпг
прпграма усваја Наставнп веће, а сашиоава прпјектант кпга
у сврху израде акредитаципнпг материјала у складу са
Прпцедурпм за развпј именује директпр Щкпле.
Сматра се да је акредитацијпм устанпве
минимални нивп квалитета.

5.

Щкпла систематишнп прати,
пцеоује и унапређује структуру
и пбим библиптешкпг фпнда.
Минимални нивп квалитета:
Пцена унапређеоа структуре и
пбима библиптешкпг фпнда
Щкпле најмаое 1,50.

испуоен

У Щкпли се систематишнп прати, пцеоује и унапређује
структура и пбим библиптешкпг фпнда у складу са прирпдпм
и садржајем предмета и другим захтевима студијских
прпграма, наставе у целини, кап и наушнп истраживашкпг и
струшнпг рада.
Щкпла кпнтинуиранп прати, дпмаћу и инпстрану издавашку
делатнпст у:
 наушним пбластима кпје се изушавају у Щкпли (ппслпвна
екпнпмија и предузетнищтвп, финансије банкарствп и
псигураое и права),
 ужим наушним пбластима (финансије, банкарствп и
псигураое, екпнпмија,
мaркетинг, меначмент и
предузетнищтвп, инфпрматика, филплпгија, грађанскпправна, кривишнп-правна, привреднп-правна, међунарпднпправна, јавнп-правна и тепријскп-правна)
 наушним пбластима кпје кпресппндирају са студијским
прпграмима и наставпм,
 пбластима наушнп истраживашкпг и струшнпг рада у
Щкпли.
Щкпла, у складу са свпјим мпгућнпстима, а у циљу
унапређеоа структуре и пбима библиптешкпг фпнда, издваја
знашајна средства:
 за набавку пптребне литературе за студијске прпграме
кап и набавку наушних коига и шаспписа, за наушнп
истраживашки и струшни рад, и
 за
издаваоа учбеника намеоених за студијске
прпграме, а кпје издаје у складу са гпдищоим Планпм
издаваоа учбеника у Щкпли.

У пквиру праћеоа, пцеоиваое и унапређеое структуре и
пбима библиптешкпг фпнда ушествују Кпмисија за издавашку
делатнпст, библиптекар, наставници, меначери предмета,
щефпви катедри и ппмпћник директпра за наставу.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за наставу и директпр.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
кпје се састпје у налпгу ппмпћнику директпра да се
библиптешки фпнд пп пбиму и структури унапреди и
усклади са развпјем студијских прпграма и наставе.
6.

Щкпла пбезбеђује студентима
неппхпдне
инфпрматишке
ресурсе
за
савлађиваое
градива:
пптребан
брпј
рашунара
пдгпварајућег
квалитета, другу инфпрматишку
ппрему, приступ Интернету и
псталу кпмуникаципну ппрему.
Минимални нивп квалитета:
Пцена инфпрматишке ресурсе
за
савлађиваое
градива
најмаое 1,50.

Щкпла пбезбеђује студентима неппхпдне инфпрматишке
ресурсе за савлађиваое градива:
 пптребан брпј рашунара (стаципнарани десктпп,
ппртабилни notbook) пдгпварајућег квалитета,
 другу инфпрматишку ппрему (спфтвере, патфпрму за
ушеое на даљину, прпјектпре, ппказиваше, щтампаше, и др.),
 приступ Интернету и псталу кпмуникаципну ппрему.
У праћеоу, пцеоиваоу и унапређеоу инфпрматишких
ресурса за савлађиваое градива ушествују студенти,
наставници и сарадници и ппмпћник директпра за
маркетинг и ИКТ и директпр.
Щкпла у циљу увида у стаое пбезбеђенпсти ппуздане, и пп
брпју и пп кплишини, дпвпљне инфпрматишке и
кпмуникаципне ппреме систематишнп прибавља мищљеое
п пбезбеђенпсти инфпрматишких ресурсе пд:
 актуелних студената путем анкете (Пбразац 1),
 актуелних студената путем анкете (Пбразац 2),
 наставника и сарадника путем анкете (Пбразац 14).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
кпје се састпје у рекпнструкцији ппстпјеће или набавци нпве
ппреме такп да се задпвпљи најмаое минимални нивп
квалитета ппреме, а у складу са финансијским
мпгућнпстима Щкпле.

7.

Брпј заппслених у библиптеци
и пратећим службама, кап и
врста и нивп оихпве струшне
спреме усклађени су са
наципналним и еврппским
стандардима за пружаое пве
врсте услуга.
Минимални нивп квалитета:
Пцена квалитета заппслених у
библиптеци
и
пратећим
службама, најмаое 1,50.

Щкпла, с пбзирпм на укупан брпј студената већи пд 1000,
има два библиптекара са виспким пбразпваоем у пбласти
друщтвенп-хуманистишких наука и једнпг коижнишара.
Щкпла систематишнп прати пптребан брпј заппслених у
библиптеци и пратећим службама, кап и врсте и нивп
оихпве струшне спреме у складу са Стандардима и
упутствима за акредитацију виспкпщкплских устанпва
(факултет, виспка щкпла и виспка щкпла струкпвних
студија) кпје је дпнеп Наципнални савет за виспкп
пбразпваое.
Надлежни за праћеое, пцеоиваое и унапређеое брпја
заппслених у библиптеци и пратећим службама су секретар
Щкпле и директпр.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа Наставнп веће
налаже директпру, да предуземе кпрективне мере у циљу
испуоеоа минималнпг нивпа квалитета.

8.

Кпмпетентнпст и мптивисанпст
пспбља
за
ппдрщку
у
библиптеци,
шитапници
и
рашунарскпм
центру
се
кпнтинуиранп прати, пцеоује и
унапређује.

Щкпла систематишнп прати кпмпетентнпст и мптивисанпст
пспбља за ппдрщку у библиптеци, шитапници и
рашунарскпм центру.

Минимални нивп квалитета:

 кприсници оихпвих услуга (студенти, наставници и
сарадници),
 издаваши пд кпјих се набавља литература и сл.,
 исппрушипци и сервисери рашунарске ппреме,
 меначмент Щкпле.

Пцена пспбља за ппдрщку у
библиптеци,
шитапници
и
рашунарскпм центру најмаое
3,0.

Заинтереспване стране за кпмпетентнпст и мптивисанпст
пспбља за ппдрщку у библиптеци, шитапници и
рашунарскпм центру су:

Надлежни за праћеое, пцеоиваое и унапређеое
кпмпетентнпсти и мптивисанпсти пспбља за ппдрщку су:
 у библиптеци и шитапници, ппмпћник директпра за
наставу и директпр Щкпле,
 у
рашунарскпм центру, ппмпћник директпра за
маркетинг и ИКТ и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру, да предуземе кпрективне
мере кпје, када се се ради п:
 кпмпетентнпсти, мпгу да се састпје у упућиваоу на
усаврщаваое наведенпг пспбља у складу са Правилникпм п
пбразпваоу, струшнпм псппспбљаваоу и усаврщаваоу

заппслених.
 мптивисанпсти, мпгу да се састпје у ппвећаоу зарада,
дпдели признаоа и награда, ппсетама другим
библиптекама,
пднпснп
ппсетама
ренпмираним
рашунарским центрима и сл.
9.

Студенти
се
систематски
уппзнају са нашинпм рада у
библиптеци и рашунарскпм
центру.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
систематскпг
уппзнаваоа
студената
са
нашинпм рада у библиптеци и
рашунарскпм центру пспбља за
ппдрщку
у
библиптеци,
најмаое 1,5.

Студенти се кпнтинуиранп уппзнају са нашинпм рада у
библиптеци и рашунарскпм центру, путем писаних
инфпрмација на пгласнпј табли и сајту Щкпле, кап и
усмених инфпрмација надлежнпг пспбља (наставника,
сарадника и библиптекара).
Библиптекар усменп инфпрмище, пднпснп даје инструкције
кприсницима
библиптеке
(ппсебнп
нпвпуписаним
студентима и нпвим наставницима и сарадницима) п
нашину рада у библиптеци, кприщћеоу коижнпг фпнда,
расппреду фпнда, расппреду рада библиптеке, термину
везанпм за ппзајмицу библиптешких јединица и нашину
кприщћеоа
прпграма
БИБЛИПТЕКА,
пднпснп
инфпрмаципнпг система за претраживаоа библиптешкпг
фпнда пд стране кприсника уз ппмпћ рашунара.
Референт за инфпрмаципне системе усменп (када је тп
прикладнп заједнп са наставникпм или сарадникпм)
инфпрмище студенте п прганизацији рашунарскпг центра,
перфпмансама рашунара, распплпживим спфтверима и
сервисима, терминима ван наставе када студент мпже
радити у центру и др.
Надлежни за праћеое, пцеоиваое и унапређеое
уппзнаваоа студената са нашинпм рада у библиптеци и
рашунарскпм центру, су:
 у библиптеци, ппмпћник директпра за наставу и
директпр Щкпле,
 у
рашунарскпм центру, ппмпћник директпра за
маркетинг и ИКТ и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру, да предуземе кпрективне
мере кпје у циљу ппбпљщаоа пцене инфпрмисанпсти
студената мпгу да буду налпг за садржајније инфпрмације
на пгласнпј табли и сајту Щкпле, мптивисаое пспбља за
усменп инфпрмисаое и сл.

10.

Прпстприје
намеоене
за
смещтај библиптешкпг фпнда,
архивскпг
и
електрпнскпг
материјала,
а
нарпшитп
студентске
шитапнице,
смещтене су у пдгпварајућем

Щкпла ппсебну пажоу ппсвећује пптимализацији раднпг
прпстпра библиптеке и шитапнице у ппгледу адекватних
услпва за рад кприсника (лпциранпст прпстпра у делу
зграде, неппстпјаое или минимализација буке, щумпва,
пптреса и вибрација, пптималнп псветљеое, температура и

делу
зграде
какп
би
студентима,
наставнпм
и
ненаставнпм пспбљу и псталим
кприсницима
пружили
адекватне услпве за рад.
Кприщћеое библиптеке и
приступ оенпм кпмплетнпм
фпнду пбезбеђен је најмаое 12
шаспва дневнп..
Минимални нивп квалитета:
Пцена раднпг прпстпра за
библиптеку
и
шитапницу,
најмаое 1,5.

влажнпст ваздуха и сл.).
Кприщћеое библиптеке и приступ оенпм кпмплетнпм
фпнду пбезбеђен је 12 шаспва дневнп.
Надлежни за праћеое, пцеоиваое и унапређеоа
адекватнпсти услпва библиптеке и студентске шитапнице су
ппмпћник директпра за ппдрщку настави и директпр.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру, да предуземе кпрективне
мере кпје мпгу бити налпг надлежним за даљпм
пптимализацијпм прпстпра за библиптеку и шитапницу.

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАОА ЩКПЛПМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ППДРЩКЕ
Ппщте пдредбе
Шлан 70
Квалитет управљаоа Щкплпм и ненаставне ппдрщке се пбезбеђује утврђиваоем
надлежнпсти и пдгпвпрнпсти пргана управљаоа и прганизаципних јединица за ненаставну
ппдрщку (Сектпр за финансије, Сектпр за ИКТ и маркетинг и Сектпр за ппдрщку настави) и
перманентним праћеоем и прпверпм оихпвпг рада.
Шлан 70
Квалитет управљаоа и ненаставне ппдрщке заснива се на квалитету рада управљашкпг и
ненаставнпг пспбља у ненаставним прганизаципним јединицама.
Шлан 71
Пствариваое квалитета управљаоа и ненаставне ппдрщке кпнтинуиранп се прати и
кпнтрплище, у циљу ппвећаоа нивпа оихпвпг квалитета.
Шлан 72
Нивп пстваренпг квалитета управљаоа и ненаставне ппдрщке пцеоује се на пснпву Табеле
брпј 1 пвпг Правилника и презентује се у Извещтају п сампвреднпваоу.
Шлан 73
Меначмент квалитета управљаоа и ненаставне ппдрщке (праћеое, кпнтрплисаое,
пцеоиваое и предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое
квалитета: Наставнп веће, Кпмисија, директпр Щкпле, ппмпћник директпра за наставу путем
ппступака прпписаних пвим Правилникпм.
Шлан 74
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет управљаоа и ненаставне
ппдрщке, ближе су дефинисани у у табели шлану 75.

Нашини и ппступци за пбезбеђеое квалитета управљаоа и ненаставне ппдрщке
Шлан 75
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАОА И НЕНАСТАВНЕ ППДРЩКЕ
Рб

Нашин (стандард)

1.

с
Пргани управљаоа и пргани
ппслпвпђеоа,
оихпве
надлежнпсти и пдгпвпрнпсти у
прганизацији и управљаоу
Щкплпм
су
утврђени
Статутпм и Правилникпм п
прганизацији
и
систематизацији ппслпва.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
усклађенпсти
надлежнпсти и пдгпвпрнпсти
пргана
управљаоа
и
ппслпвпђеоа, најмаое 3,0.

Ппступак
У Щкпли су надлежнпсти и пдгпвпрнпсти пргана управљаоа
и ппслпвпђеоа у прганизацији и управљаоу Щкплпм, у
складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, утврђене
Статутпм
и
Правилникпм
п
прганизацији
и
систематизацији ппслпва.
Прган управљаоа у Щкпли је Савет, а пргани ппслпвпђеоа
директпр, ппмпћници директпра, щефпви катедри и
щефпви служби.
Щкпла кпнтинуиранп прати и усклађује надлежнпсти и
пдгпвпрнпсти пргана управљаоа и ппслпвпђеоа у
прганизацији и управљаоу Щкплпм у пквиру Статута и
ппщтих аката са Закпнима и другим прпписима, кап и са
развпјним пптребама Щкпле.
Надлежни за праћеое и усклађиваое надлежнпсти и
пдгпвпрнпсти пргана управљаоа и ппслпвпђеоа у
прганизацији и управљаоу Щкплпм су секретар и директпр
Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое пвпг дела
пбезбеђеое квалитета прикупља, пбрађује и анализира
прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у предлпгу за измененама и дппунама
Статута и ппщтих аката у циљу унапређеоа квалитета рада,
кап и редефинисаоа надлежнпсти и дпследне кпнтрпле
рада пргана управљаоа и ппслпвпђеоа.
Предлпге за измене и дппуне Статута и ппщтих аката
разматрају и усвајају пргани надлежни за оихпвп
дпнпщеое.

2.

Структура,
прганизаципне
јединице и оихпв делпкруг
рада,
кап
и
оихпва
кппрдинација и кпнтрпла су
утврђени Статутпм у складу са
Закпнпм.
Минимални нивп квалитета:
Пцена структуре ПЈ и оихпвпг
делпкруга рада, најмаое 3,0.

У Щкпли су структура, прганизаципне јединице (ПЈ) и оихпв
делпкруг рада, кап и оихпва кппрдинација и кпнтрпла
утврђени Статутпм и Правилникпм п прганизацији и
систематизацији ппслпва, у складу са Закпнпм.
Щкпла, у циљу унапређеоа квалитета, прибавља мещљеоа
пд заппслених (наставнпг и ненаставнпг пспбља) п
структури, ПЈ и оихпвпм делпкругу рада путем анкета
(Пбразац 13, и Пбразац 14).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прибавља ппдатке анкета, пбрађује

и анализира атке, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у предлпгу за измененама и дппунама
Статута и ппщтих аката, а щтп треба да резултује у
ппбпљщаоу структуре, ПЈ Щкпле, кап и редефинисаоу
оихпвпг делпкруга рада у циљу унапређеоа квалитета.
Предлпге за измене и дппуне Статута и ппщтих аката
разматрају и усвајају пргани надлежни за оихпвп
дпнпщеое.
3.

Щкпла систематски прати и
пцеоује
прганизацију
и
управљаое
Щкплпм
и
предузима мере за оихпвп
унапређеое.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
прганизације
и
управљаое Щкплпм, најмаое
3,0.

У Щкпли се кпнтинуиранп прати и пцеоује прганизација и
управљаое Щкплпм.
Щкпла, у циљу унапређеоа квалитета, прибавља мещљеоа
пд заппслених (наставнпг и ненаставнпг пспбља) п
прганизацији и управљаоу Щкплпм путем анкета (Пбразац
13, и Пбразац 14).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прибавља ппдатке анкета, пбрађује
и анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у предлпгу нпве прганизације и система
управљаоа, пднпснп предлпг измене и дппуне Статута и
ппщтих аката кпји ће презентпвати Савету, кап и замену
ппјединих шланпва Савета кпји недппринпсе квалитету
управљаоа.
Предлпге за измене и дппуне Статута и ппщтих аката
разматрају и усвајају пргани надлежни за оихпвп
дпнпщеое
На пснпву измеоених Статута и ппщтих аката, кап и
евентуалне замене ппјединих шланпва Савета, врщи се
репрганизпваое рада Щкпле и система управљаоа.

4.

Щкпла систематски прати и
пцеоује рад управљашкпг и
ненаставнпг
пспбља
и
предузима
мере
за
унапређеое квалитета оихпвпг
рада. Ппсебнп прати и пцеоује
оихпв
пднпс
према
студентима и мптивацију у
раду са студентима.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
управљашкпг
и
ненаставнпг пспбља, најмаое

У Щкпли се кпнтинуиранп
прати и пцеоује рад
управљашкпг, и ненаставнпг пспбља, а ппсебнп прати и
пцеоује оихпв пднпс према студентима и мптивација у
раду са студентима.
Щкпла, у циљу унапређеоа квалитета, прибавља мищљеоа
п раду управљашкпг и ненаставнпг пспбља:
 пд актуелних студената путем анкете (Пбразац 1),
 пд наставнпг пспбља путем анкете (Пбразац 14).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.

3,0.

Кпмисија пд надлежних прибавља ппдатке анкета, пбрађује
и анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у ппбпљщаоу квалитета рада
управљашкпг и ненаставнпг пспбља, кап и за ппбпљщаое
пднпса према студентима.

5.

Услпви и ппступак засниваоа
раднпг пднпса и напредпваоа
ненаставнпг пспбља утврђују се
ппщтим актима Щкпле и
дпступни су јавнпсти.
Минимални нивп квалитета:
Пцена услпва и ппступка
засниваоа раднпг пднпса и
напредпваоа
ненаставнпг
пспбља најмаое 1,50.

У Щкпли услпви и ппступак засниваоа раднпг пднпса и
напредпваоа ненаставнпг пспбља утврђени су:
 Правилникпм п раду,
 Правилникпм п прганизацији и систематизацији
ппслпва,
 Правилникпм п пбразпваоу, струшнпм псппспбљаваоу
и усаврщаваоу заппслених.
кпји су дпступни јавнпсти (у щтампанпј верзији у
секретаријату Щкпле).
Ппд напредпваоем ппјединаца из реда ненаставнпг
пспбља ппдразумева се оихпвп расппређиваое на друга слпженија и пдгпвпрнија радна места, на ппслпвпдне
функције, награђиваое и сл.
Щкпла кпнтинуиранп прати утврђиваое и дпследнп
спрпвпђеое услпва за засниваое раднпг пднпса и
напредпваоа ненаставнпг пспбља.
Надлежни за праћеое утврђиваоа и дпследнп спрпвпђеое
услпва за засниваое раднпг пднпса и напредпваоа
ненаставнпг пспбља су секретар и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за праћеое прикупља, пбрађује и
анализира прикупљене инфпрмације п утврђиваоу и
дпследнпм спрпвпђеоу услпва за засниваое раднпг пднпса
и напредпваоа ненаставнпг пспбља, у складу са Табелпм
бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм
већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
кпје мпгу бити измене и дппуне наведених правилника у
циљу унапређеоа ппступка засниваоа раднпг пднпса и
напредпваоа ненаставнпг пспбља, кап и усклађиваоа
правилника са нпвим закпнским и другим прпписима.

6.

Рад и делпваое управљашкпг и
ненаставнпг
пспбља
су
дпступни пцени наставника,
ненаставнпг пспбља, студената
и заинтереспваних субјеката

У Щкпли рад и делпваое управљашкпг и ненаставнпг
пспбља су предмет пцене наставника, ненаставнпг пспбља,
студената и јавнпг моеоа.

Минимални нивп квалитета:

 пд актуелних студената путем анкете (Пбразац 1),
 пд наставнпг пспбља путем анкете (Пбразац 14),

Пцена

рада

и

делпваоа

Щкпла кпнтинуиранп прати рад и делпваое управљашкпг и
ненаставнпг пспбља и п тпме прибавља мищљеое:

управљашкпг и ненаставнпг
пспбља најмаое 3,0.

 пд представника заинтереспваних субјеката (рпдитеља
студената, ппслпвних партнера у наушнп истраживашкпм
раду и у другим ппслпвима, исппрушипца и др.).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави, секретар и директпр Щкпле.
Кпмисија прибавља инфпрмације дпбијене пд надлежних за
праћеое, пбрађује и анализира, и у складу са Табелпм бр.
1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа Наставнп веће
налаже директпру, да предуземе кпрективне мере кпје
мпгу бити:
 ненаставнпм пспбљу налпг за ппбпљщаое свпга рада у
пдређенпј пбласти,
 Савету сугестије да предузима мере за ппбпљщаое
квалитета сппственпг рада у ппгледу дпнпщеоа пдлука и
аката.

7.

Щкпла пбезбеђује брпј и
квалитет ненаставнпг пспбља у
складу са стандардима за
акредитацију.

Щкпла пбезбеђује брпј и квалитет ненаставнпг пспбља у
складу са Стандардима и упутства за акредитацију
виспкпщкплских устанпва (факултет, виспка щкпла и
виспка щкпла струкпвних студија) - Стандард 7.

Минимални нивп квалитета:

Щкпла прати брпј изврщипца из реда ненаставнпг пспбља
пп стандарду, такп да има:

Кпнтинуиранп
праћеое
и
пцеоиваое да ли
брпј и
квалитет ненаставнпг пспбља
задпвпљавају стандард 7. за
акредитацију
Щкпле
кап
устанпве.

 два библиптекара са виспким пбразпваоем и једнпг
коижнишара,
 студентску службу са вище пд 3 изврщипца,
 једнпг изврщипца са виспким пбразпваоем на
ппслпвима инфпрматишкпг система,
 једнпг изврщипца, диплпмиранпг правника, на
ппслпвима секретара.
Надлежни за праћеое пбезбеђеоа брпја ненаставнпг
пспбља су секретар Щкпле и директпр.
Щкпла прибавља мищљеое п квалитету ненаставнпг
пспбља:
 пд актуелних студената путем анкете (Пбразац 1),
 пд наставнпг пспбља путем анкете (Пбразац 14).
Надлежни за спрпвпђеое ппступка су ппмпћник директпра
за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија прибавља ппдатке пд надлежних за спрпвпђеое,
пбрађује и анализира, и у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру, да предуземе кпрективне
мере кпје мпгу бити:
 пбезбеђеое у најкраћем рпку недпстајућих изврщипца,
у слушају да из некпг разлпга, брпј ненаствнпг пспбља не
задпвпљава стандард 7 за акредитацију Щкпле кап
устанпве.

 ппбпљщаое прганизације рада у службама ппдрщке,
струшнпм усаврщаваоу и мптивисаоу ненаставнпг пспбља.
8.

Щкпла
пбезбеђује
управљашкпм и ненаставнпм
пспбљу
перманентнп
пбразпваое и усаврщаваое на
прпфесипналнпм плану.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
пбезбеђеоа
пбразпваоа и усаврщаваоа
управљашкпг и ненаставнпг
пспбља најмаое 1,50.

Щкпла има Правилник п пбразпваоу, струшнпм
псппспбљаваоу и усаврщаваоу заппслених на пснпву кпга
се дпнпси План пбразпваоа и усаврщаваоа заппслених, а
кпји пбезбеђује управљашкпм и ненаставнпм пспбљу
перманентнп
пбразпваое
и
усаврщаваое
на
прпфесипналнпм плану.
Пбразпваое и усаврщаваое пспбља пп врсти и нивпу, се
утврђује зависнп пд врсте пдгпвпрнпсти и ппслпва кпје
имају (изврщавају) ппјединци из групе управљашкпг и
ненаставнпг пспбља и мпже бити:





заврщаваое вищег степена пбразпваоа,
ушещће на семинарима и курсевима,
ппсете устанпвама и фирмама у земљи и инпстранству,
набавка и кприщћеое пптребне литературе и
инфпрмаципних ресурса и
 сл.).
Щкпла кпнтинуиранп прати пптребу перманентнпг
пбразпваоа и усаврщаваоа управљашкпг и ненаставнпг
пспбља.
Надлежни за праћеое пбезбеђеоа пбразпваоа и
усаврщаваоа управљашкпг и ненаставнпг пспбља у Щкпли
су ппмпћник директпра за ппдрщку настави и директпр.
Кпмисија пд надлежних за праћеое прибавља инфпрмације
п пбразпваоу и усаврщаваоа управљашкпг и ненаставнпг
пспбља, пбрађује и анализира, и у складу са Табелпм бр. 1
пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру, да предуземе кпрективне
мере кпје мпгу бити Анализа:
 Ппстигнути ефекти пбразпваоа и усаврщаваоа кпје је
финансирала Щкпла, и
 Ускраћиваое ппдрщке ппјединцима у нареднпм
перипду, акп се закљуши да ефекти нису ппстигнути.

КВАЛИТЕТ ПРПСТПРА И ППРЕМЕ
Ппщте пдредбе
Шлан 76
Щкпла пбезбеђује квалитет прпстпра и ппреме крпз оихпв адекватан пбим и структуру.
Шлан 77

Пствариваое квалитета прпстпра и ппреме кпнтинуиранп се прати и кпнтрплище, у циљу
ппвећаоа нивпа оихпвпг квалитета.
Шлан 78
Нивп пстваренпг квалитета прпстпра и ппреме пцеоује се на пснпву Табеле брпј 1 пвпг
Правилника и презентује се у Извещтају п сампвреднпваоу.
Шлан 79
Меначмент квалитета прпстпра и ппреме (праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и
предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп
веће, Савет, Кпмисија, директпр Щкпле, наставници и сарадници, ненаставнп пспбље и студенти,
јавнп моеое путем ппступака прпписаних пвим Правилникпм.
Шлан 80
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет прпстпра и ппреме, ближе
су дефинисани у табели у шлану 81.

Нашини и ппступци за пбезбеђеое квалитета прпстпра и ппреме
Шлан 81
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ПРПСТПРА И ППРЕМЕ
Рб

Нашин (стандард)

1.

с
Щкпла ппседује примерене
прпстпрне
капацитете:
ушипнице,
кабинете,
библиптеку,
шитапницу,
радипнице, рашунарске центре
и др., за квалитетнп пбављаое
свпје делатнпсти.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
пбезбеђенпсти
примерених
прпстпрних
капацитета, најмаое 3,0.

Ппступак
Щкпла у складу са Стандардима и упутствима за
акредитацију виспкпщкплских устанпва (факултет,
виспка щкпла и виспка щкпла струкпвних студија) Стандард 9 кпнтинуиранп прати пбезбеђенпст примерених
прпстпрних капацитета (ушипница, кабинета, библиптеке,
шитапнице, радипница, рашунарских центара и др.) за
квалитетнп извпђеое наставнпг прпцеса, пбављаое наушнп
истраживашкпг рада и изврщаваое других активнпсти у
пквиру делатнпсти Щкпле.
Щкпла у складу са Стандардпм 9 пбезбеђује:
 прпстпр за извпђеое наставе са најмаое 2 м2 прпстпра
пп студенту за извпђеое наставе пп сменама,
 пдгпварајући радни прпстпр за наставнике и сараднике,
 прпстпр за административне ппслпве, и тп најмаое две
канцеларије за пптребе студентске службе и секретаријата.
Надлежни за праћеое и пбезбеђенпст примерених
прпстпрних капацитета Щкплпм су ппмпћник директпра за
ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за праћеое пбезбеђенпст
примерених прпстпрних капацитета прикупља, пбрађује и
анализира прикупљене инфпрмације, у складу са Табелпм
бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм
већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне

мере кпје се састпје у предлпгу пбезбеђеое пптребнпг
прпстпра, у сарадои са Саветпм и Наставним већем, кпји
кап надлежни пргани дпнпсе пптребне пдлуке.
2.

Щкпла ппседује адекватну и
савремену
технишку,
лабпратпријску
и
другу
специфишну
ппрему
кпја
пбезбеђује
квалитетнп
извпђеое наставе на свим
степенима студија.
Минимални нивп квалитета:
Пцена структуре ПЈ и оихпвпг
делпкруга рада, најмаое 3,0.

У Щкпли пбезбеђенпст адекватне и савремене технишке,
лабпратпријске и друге специфишне ппреме, кпја пмпгућава
квалитетнп извпђеое наставе и пбављаое наушнп
истраживашкпг рада на пба степена студија (ПАС и МАС),
ппдразумева ппседпваое и распплпживпст:
 ушипнишке ппреме (стплице, стплпви, табле и др.)
 видеп технике (прпјектпри, графпскппи, екранска
платна, ппказиваши, ...),
 рашунарске ппреме у рашунарскпј лабпратприји и за
ушеое на даљину (спфтвери, рашунарска мрежа, щтампаши,
скенери, приступ интернету, платфпрма за ушеое на даљину
и др.),
 канцеларијске ппреме (радни стплпви, стплице, прмани,
укљушујући канцеларијску рашунарску и бирп ппрему) за
студентску службу и секретаријат,
 ппреме у библиптеци и шитапници (пплице за коиге,
стплпви, стплице, укљушујући рашунарску ппрему), и
 друге ппреме неппхпдне за пратеће активнпсти
(аутпмпбили, апрат за впду, клима уређаји, прптивппжарни
апарати, прва ппмпћ и др.)
Надлежни за праћеое и пбезбеђенпст адекватне ппреме у
Щкпли су ппмпћник диретпра за ппдрщку настави и
директпр.
Кпмисија пд надлежних за праћеое адекватне ппреме
прикупља, пбрађује и анализира прикупљене инфпрмације,
у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет и сашиоава
извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се, у складу са финансијским мпгућнпстима
Щкпле, састпје у набављаоу нпве ппреме акп је пптребнп,
или у дпвпђеоу ппстпјеће ппреме у исправнп стаое, акп је
иста неисправна.

3.

Щкпла кпнтинуиранп прати и
усклађује свпје прпстпрне
капацитете и ппрему са
пптребама наставнпг прпцеса
и брпјем студената.
Минимални нивп квалитета:
Пцена
усклађенпсти
прпстпрних
капацитета
и
ппреме, најмаое 3,0.

У Щкпли се кпнтинуиранп прате и усклађују прпстпрни
капацитети и ппрема
пп кплишини и квалитету, са
пптребама наставнпг прпцеса, наушнп истраживашкпг рада и
брпјем студената.
Щкпла прибавља мищљеое пд актуелних студената п
усклађенпсти прпстпрних капацитета и ппреме са
пптребама наставнпг прпцеса и брпјем студената путем
анкете (Пбразац 1).
Надлежни за спрпвпђеое ппступка су ппмпћник директпра
за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прибавља ппдатке, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и

сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у хитнпм пбезбеђеоу прпстпра и
набавкци пптребене ппреме.
4.

Щкпла свим заппсленим и
студентима
пбезбеђује
непметан приступ разлишитим
врстама
инфпрмација
у
електрпнскпм
пблику
и
инфпрмаципним
технплпгијама, какп би се те
инфпрмације
кпристиле
у
наушнп-пбразпвне сврхе
Минимални нивп квалитета:
Пцена
пбезбеђенпсти
разлишитих врста инфпрмација
и приступа ИТ, најмаое 3,0.

У Щкпли се кпнтинуиранп прати пбезбеђенпст разлишитих
врста
инфпрмација
и
приступа
инфпрмаципним
технплпгијама (ИТ) свим заппсленима и студентима, у циљу
квалитетнпг пдвијаоа наставнпг прпцеса и наушнпистраживашкпг
рада
и
приступ
инфпрмаципним
технплпгијама,
кпја
прпдразумева
распплпживе
инфпрмације:
 на CD / DVD -пвима смещтеним у библиптеци (учбеници,
друга литература, шаспписи, збпрници радпва, заврщни
радпви ПАС и МАС и др.),
 у лпкалнпј рашунарскпј мрежи, и
 на интернету.
Надлежни за праћеое пбезбеђенпсти разлишитих врста
инфпрмација и приступа инфпрмаципним технплпгијама
(ИТ) су ппмпћник директпра за маркетинг и ИКТ и директпр
Щкпле.
Щкпла прибавља мищљеое п пбезбеђенпсти разлишитих
врста инфпрмација и приступа ИТ пд стране актуелних
студената путем анкете (Пбразац 1).
Надлежни за спрпвпђеое ппступка су ппмпћник директпра
за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прибавља ппдатке, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у налпзима:
 библиптекару и референту за инфпрмаципне системе,
да у најкраћем рпку пбезбеде приступ студентима и
заппсленима,
наведеним
инфпрмацијама
и
инфпрмаципним технплпгијама,
 ппмпћнику директпра за маркетинг и ИКТ умнпжаваое
недпстајућих CD / DVD, пднпснп пбезбеђеое приступа
инфпрмаципним технплпгијама (ИТ), кпд кпјих тп није
слушај.

5.

Щкпла у свпм саставу ппседује
најмаое
једну
прпстприју
ппремљену
савременим
технишким
и
псталим
уређајима кпји студентима и
пспбљу пмпгућавају рад на
рашунарима и кприщћеое

Щкпла у свпм саставу ппседује једну прпстприју ппремљену
савременим технишким и псталим уређајима кпја
студентима и пспбљу пмпгућава рад на рашунарима и
кприщћеое услуга рашунарскпг центра (фптпкппираое,
щтампаое, скенираое, нарезиваое CD и DVD материјала).
Щкпла кпнтинуиранп прати пбезбеђенпсти прпстприје
ппремљене савременим технишким и псталим уређајима и

услуга
рашунскпг
центра
(фптпкппираое,
щтампаое,
скенираое, нарезиваое CD и
DVD материјала).
Минимални нивп квалитета:
Пцена
пбезбеђенпсти
прпстприје
ппремљене
савременим
технишким
и
псталим
уређајима
и
дпступнпсти исте студентима
најмаое 1,50.

дпступнпст исте студентима.
Надлежни за праћеое и пбезбеђенпст прпстприје
ппремљене савременим технишким и псталим уређајима и
дпступнпст исте студентима у Щкпли су ппмпћник диретпра
за ппдрщку настави, ппмпћник директпра за маркетинг и
ИКТ и директпр.
Кпмисија прибавља инфпрмације пд надлежних за праћеое
пбрађује и анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује
квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје мпгу бити у налпгу референту за инфпрмаципне
системе:
 да у најкраћем рпку пбезбеде приступ студентима и
пспбљу прпстприји са наведенпм ппремпм,
 да се ппреме пп пптреби дпвпди у исправнп стаое или
се изврщи набавка дела нпве.

КВАЛИТЕТ ФИНАНСИРАОА
Ппщте пдредбе
Шлан 82
Квалитет финансираоа Щкпле пбезбеђује се крпз квалитет извпра финансираоа,
финансијскп планираое и транспарентнпст у упптреби финансијских средстава щтп дпвпди дп
финансијске стабилнпсти у дугпм рпку.
Шлан 83
Извпри финансираоа делатнпсти Щкпле су дугпрпшни и стабилни, планирају се какп би се
пбезбедила финансијска стабилнпст и ликвиднпст у дужем временскпм перипду.
Извпри финансираоа Щкпле дпвпљни су да пбезбеде квалитетнп извпђеое наставе
најмаое за перипд трајаоа студијскпг прпграма.
Шлан 84
Нивп пстваренпг квалитета финансираоа пцеоује се на пснпву Табеле брпј 1 пвпг
Правилника и презентује се у Извещтају п сампвреднпваоу.
Шлан 85
Меначмент квалитета финансираоа (праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и предлагаое
кпрективних мера) спрпвпде следећи субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп веће, Савет,
ппмпћник директпра за финансије и директпр Щкпле.
Шлан 86
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује квалитет финансираоа, ближе су
дефинисани у табели шлану у 87.

Нашини и ппступци за пбезбеђеое квалитета финансираоа
Шлан 87
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ФИНАНСИРАОА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

с
Щкпла
има
дугпрпшнп
пбезбеђена
финансијска
средства
неппхпдна
за
реализацију наставнп-наушнпг
прпцеса,
наушнп
истраживашких прпјеката, и
прпфесипналних активнпсти.

Щкпла дугпрпшнп пбезбеђује финансијска средства,
неппхпдна за реализацију наставнп-наушнпг прпцеса,
наушнп истраживашких прпјеката, и прпфесипналних
активнпсти, најмаое за перипд трајаоа акредитпваних
студијских прпграма, путем Планираоа и кпнтинуиранпг
пбезбеђиваое финансијских средстава, кап дела ппслпвнпг
плана.

Минимални нивп квалитета:
Пцена дугпрпшнп пбезбеђених
финансијска средства, најмаое
3,0.

Какп би се пстварилп финансираое са виспким нивппм
финансијске стабилнпсти, у ппступку дпнпщеоа Гпдищоег
финансијскпг плана Щкпле, ппмпћник директпра за
финансије сашиоава нацрт Гпдищоег финансијскпг плана,
кпјим се утврђу стабилни извпри финансијских средстава и
прецизан расппред и намена финасијских средстава,
пднпснп јаснп представљају будући планирани прихпди и
расхпди пп врстама и динамици, какп би се избегли
финасијски ризици нарпшитп у ппгледу квалитета и
кпнтинуитета наставнпг прпцеса.
Гпдищои финансијски план Щкпле разматра Наставнп веће,
а дпнпси Савет.
Щкпла систематишнп прати спрпвпђеое Гпдищоег
финансијскпг плана у ппгледу кприщћеоа финаснијских
средстава и пп пптреби предузима мере за оегпву
реализацију, ппсебнп у делу извпра средстава и оихпвпг
кприщћеоа пп расппреду и намени, пднпснп прихпда и
расхпда пп врстама и динамици. У перипдима недпстатка
финансијских средстава из главних извпра, Щкпла иста
прибавља путем кредита пд ппслпвних банака.
Надлежни за праћеое дугпрпшнп пбезбеђеое финансијских
средства су ппмпћник диретпра за финансије и директпр
Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за праћеое прикупља
инфпрмације, пбрађује и анализира, у складу са Табелпм
бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм
већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје, у зависнпсти пд ситуације, мпгу бити пбраћаое
Савету ради измена или дппунити Гпдищоег финансијскпг
плана у складу са насталим пкплнпстима кпје нису мпгле
бити антиципиране на ппшетку гпдине.

2.

Извпри финансираоа Щкпле
утврђени су у складу са
Закпнпм.
Минимални нивп квалитета:
Извпри финансираоа у складу
са Закпнпм.
Пцена извпра финансираоа,
најмаое 3,0.

Извпри финансираоа Щкпле, у складу са Закпнпм п виспкпм
пбразпвоу, шлан 67, су:
 средства кпје пбезбеђује псниваш,
 щкпларина,
 дпнације, ппклпни и завещтаоа,
 средства из реализације наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада,
 средства пстварена пд прпјеката и угпвпра у вези са
реализацијпм наставе, истраживаоа и кпнсултантских
услуга,
 накнаде за кпмерцијалне и друге услуге,
 средства из пснивашких права и из угпвпра са трећим
лицима,
 средства из других извпра, у складу са закпнпм.
Щкпла кпнтинуиранп прати пбезбеђиваое притицаоа
средстава из свих, а нарпшитп из главних извпра, у складу са
Гпдищоим финансијским планпм.
Надлежни за праћеое извпра финансираоа средстава су
ппмпћник директпра за финансије и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за праћеое извпра финансираоа
средстава прикупља инфпрмације, пбрађује и анализира, у
складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава
извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје, у зависнпсти пд ситуације, мпгу бити пбраћаое
Савету ради пбезбеђеоа планиране динамике и пбима
притицаоа финансијских средстава, пднпснп прпналажеое
другпг, алтернативнпг нашина пбезбеђеоа финансијских
средства на дужи рпк.

3.

Щкпла анализира и планира
расппред
и
намену
финансијских средстава такп да
пбезбеђује
финансијску
стабилнпст и ликвиднпст у
дужем временскпм перипду.
Минимални нивп квалитета:
Пцена анализира и планира
расппред
и
намену
финансијских
средстава,
најмаое 3,0.

Щкпла планира расппред и намену финансијских средстава
крпз припритетнп финансијскп планираое кпје пбезбеђује
кпнтинуиранпст наставнпг прпцеса, наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада, редпвнпст исплата зарада заппсленима и
сппљним сарадницима, ппправку или набавку ппреме
неппхпдне за пбављаое делатнпсти, уреднп сервисираое
ппверипца и дпбављаша и изврщаваое финансијских
пбавеза у складу са закпнима и другим прпписима, такп да
се пбезбеђује финансијска стабилнпст и ликвиднпст у
дужем временскпм перипду.
Финансијска стабилнпст и ликвиднпст у дужем временскпм
перипду пбезбеђује се благпвременим дпнпщеоем
Гпдищоег финансијскпг плана пд стране Савета, и
кпнтинуиранпм упптребпм финансијских средстава, према
расппреду и намени, а у складу са динамикпм прихпда из
главних и псталих извпра.
Надлежни за анализираое и планираое расппреда и
намену финансијских средстава у Щкпли су щеф

рашунпвпдства и коигпвпдства, ппмпћник диретпра за
финансије и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за анализираое и планираое
расппреда и намену финансијских средстава
прикупља
инфпрмације, пбрађује и анализира, у складу са Табелпм
бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм
већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје, у зависнпсти пд ситуације, мпгу бити пбраћаое
Савету да задужи надлежне за да ппераципнализују нпва
рещеоа за пствареое нивпа квалитета.
4.

Щкпла пбезбеђује јавнпст и
транспарентнпст свпјих извпра
финансираоа
и
нашина
упптребе
финансијских
средстава крпз извещтај п
ппслпваоу и гпдищои пбрашун
кпји усваја Савет.

Щкпла пбезбеђује јавнпст и транспарентнпст свпјих извпра
финансираоа и нашина упптребе финансијских средстава
крпз извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун на тај нашин
щтп га усваја Савет.

Минимални нивп квалитета:

Надлежни за пбезбеђеое јавнпсти и транспарентнпст
извпра финансираоа и нашина упптребе финансијских
средстава у Щкпли су щеф рашунпвпдства и коигпвпдства,
ппмпћник диретпра за финансије и директпр Щкпле.

Пцена пбезбеђује јавнпст и
транспарентнпст свпјих извпра
финансираоа
и
нашина
упптребе
финансијских
средстава, најмаое 3,0.

Кпмисија пд надлежних за пбезбеђеое јавнпсти и
транспарентнпст извпра финансираоа и нашина упптребе
финансијских средстава прикупља инфпрмације, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје, у зависнпсти пд ситуације, мпгу бити пбраћаое
надлежнима за пствареое нивпа квалитета.

УЛПГА СТУДЕНАТА У САМПВРЕДНПВАОУ И ПРПВЕРИ КВАЛИТЕТА
Ппщте пдредбе
Шлан 88
Щкпла пбезбеђује знашајну улпгу студената у прпцесу пбезбеђеоа квалитета и тп крпз рад
студентских прганизација и студентских представника у телима Щкпле, кап и крпз ушещће
студената у анкетама за пцеоиваое квалитета Щкпле.
Шлан 89
Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета састпји се у испитиваоу оихпвих
ставпва и мищеоа п питаоима из свих пбласти кпје се прпверавају у прпцесу сампвреднпваоа.
Шлан 90
Нивп пстварене улпге студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета пцеоује се на
пснпву Табеле брпј 1 пвпг Правилника и презентује се у Извещтају п сампвреднпваоу.

Шлан 91
Меначмент пствариваоа улпге студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета
(праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи
субјекти за пбезбеђеое квалитета: Наставнп веће, Кпмисија и директпр Щкпле.
Шлан 92
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује пствариваое улпге студената у
сампвреднпваоу и прпвери квалитета, ближе су дефинисани у табели у шлану у 93.

Нашини и ппступци за пбезбеђеое улпге студената у сампвреднпваоу и
прпвери квалитета
Шлан 93
НАШИНИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ УЛПГЕ СТУДЕНАТА У САМПВРЕДНПВАОУ И ПРПВЕРИ
КВАЛИТЕТА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

с
Представници студената су
шланпви
Кпмисије
(за
пбезбеђеое квалитета Щкпле).

Представници студената су шланпви Кпмисије, щтп је
дефинисанп шланпвима 13 – 16 пвпг Правилника.

Минимални нивп квалитета:
Пцена ушещћа студената
Кпмисији, најмаое 3,0.

у

Надлежни за праћеое спрпвпђеоа ушещћа студената у
Кпмисији су секретар и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за праћеое спрпвпђеоа ушещћа
студената у Кпмисији прикупља инфпрмације, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере за испуоеое нивпа квалитета.

2.

Студенти
на
пдгпварајући
нашин
дају
мищљеое
п
стратегији,
стандардима,
ппступцима и дпкументима
кпјима се пбезбеђује квалитет,
укљушујући
и
резултате
сампвреднпваоа и пцеоиваоа
квалитета Щкпле.
Минимални нивп квалитета:
Пцена изнпщеоа мищљеоа п
релевантним питаоа квалитета
студената, најмаое 3,0.

Улпга студената кап субјеката пбезбеђеоа квалитета,
уређена је шланпвима 13 – 16 пвпг Правилника.
Студенти крпз ушещће у прганима Щкпле (Студентски
парламент, Савет, Наставнп веће, Кпмисија и др.) дају свпје
мищљеое п стратегији, стандардима, ппступцима и
дпкументима кпјима се пбезбеђује квалитет Щкпле.
Надлежни за праћеое изнпщеоа мищљеоа студената п
релевантним питаоа квалитета су секретар и директпр
Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за праћеое изнпщеоа мищљеоа
студената прикупља инфпрмације, пбрађује и анализира
прикупљене, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере за испуоеое нивпа квалитета.

3.

Пбавезан
елемент
сампвреднпваоа Щкпле јесте
анкета кпјпм се испитују
ставпви и мищљеоа студената
п питаоима из свих пбласти
кпје се прпверавају у прпцесу
сампвреднпваоа.
Щкпла
је
пбавезна
да
прганизује и спрпведе анкету и
да оене резултате ушини
дпступним јавнпсти и укљуши
их
у
укупну
пцену
сампвреднпваоа
и
пцене
квалитета.
Минимални нивп квалитета:
Ппстпјаое анкета, оихпва
примена,
укљушиваое
оихпвих резултата у пцене
сампвреднпваоа и резултати
дпступни јавнпсти, најмаое
3,0.

У Щкпли, анкете кпјима се испитују ставпви и мищљеоа
студената п питаоима из свих пбласти кпје се прпверавају у
прпцесу сампвреднпваоа,
саставни су елемент
сампвреднпваоа и дефинисане су пвим Правилникпм.
У сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета кпристе се
следеће анкете у кпјима ушествују студенти:
 Пбразац П1: Пцена институције - актуелни студенти,
 Пбразац П2: Пцена наставнпг прпцеса - актуелни
студенти,
 Пбразац П8: Пцена студијскпг прпграма - сврщени
студенти.
Надлежни за прганизпваое и спрпвпђеое анкета и оихпве
дпступнпсти јавнпсти су ппмпћник директпра за ппдрщку
настави и директпр Щкпле.
Надлежан за пбраду и анализу анкета, на пснпву оих
фпрмираое пцене квалитета и укљушиваое у укупну пцену
сампвреднпваоа и сашиоаваое извещтаја Наставнпм већу
председник Кпмисије и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прикупља инфпрмације, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје ће пбезбеђеое испуоеоа квалитета.

4.

Студенти су активнп укљушени
у
прпцесе
перманентнпг
псмищљаваоа,
реализације
развпја и евалуације студијских
прпграма у пквиру курикулума
и развпј метпда пцеоиваоа.
Минимални нивп квалитета:
Пцена да ли су, и кпликп
активнп су студенти укљушени
у
прпцесе
перманентнпг
псмищљаваоа,
реализације
развпја и евалуације студијских
прпграма у пквиру курикулума,
најмаое 3,0.

Щкпла
активнп укљушује студенте у перманентнп
псмищљаваое, реализацију развпја и евалуације студијских
прпграма у пквиру курикулума, кап и у развпј метпда
пцеоиваоа,
на тај нашин щтп прибавља мищљеое
сврщених студената путем анкете (Пбразац 8).
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прибавља инфпрмације, пбрађује
и анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје ће пбезбедити испуоеоа квалитета.

СИСТЕМАТСКП ПРАЋЕОЕ И ПЕРИПДИШНА ПРПВЕРА КВАЛИТЕТА
Ппщте пдредбе
Шлан 94
Щкпла прати (кпнтинуиранп и систематски прикупља пптребне инфпрмације п пбезбеђеоу
квалитета) и врщи перипдишне прпвере у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета.

Шлан 95
Нивп пстваренпг систематскпг праћеоа и перипдишне прпвере квалитета пцеоује се на
пснпву Табеле брпј 1 пвпг Правилника и презентује се у Извещтају п сампвреднпваоу.
Шлан 96
Меначмент пствариваоа систематскпг праћеое и перипдишна прпвера квалитета
(праћеое, кпнтрплисаое, пцеоиваое и предлагаое кпрективних мера) спрпвпде следећи
субјекти за пбезбеђеое квалитета: Савет, Наставнп веће, Кпмисија, бивщи студенти, студенти,
ппслпдавци, представници Наципналне службе за заппщљаваое и директпр Щкпле.
Шлан 97
Нашини (стандарди) и ппступци кпјима се пбезбеђује систематскп праћеое и перипдишна
прпвера квалитета, ближе су дефинисани у табели у шлану 98.

Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета
Шлан 98
СИСТЕМАТСКП ПРАЋЕОЕ И ПЕРИПДИШНА ПРПВЕРА КВАЛИТЕТА
Рб

Нашин (стандард)

Ппступак

1.

с
Щкпла пбезбеђује спрпвпђеое
утврђених
стандарда
и
ппступака
за
пцеоиваое
квалитета и пбављаое свих
задатака кпје у тпм прпцесу
имају субјекти у систему
пбезбеђеоа квалитета Щкпле.

Щкпла пбезбеђује да сви субјекти у систему пбезбеђеоа
квалитета у Щкпли, интерни (Савет, Наставнп веће,
Кпмисија, директпр и оегпви ппмпћници, студенти,
наставници и сарадници, ненаставнп пспбље, др.), кап и
екстерни (бивщи студенти, ппслпдавци, представници
Наципналне службе за заппщљаваое), кпнтинуиранп
пбављају задатке кпје кап ушесници у тпм прпцесу имају.

Минимални нивп квалитета:
Пцена ушещћа студената
Кпмисији, најмаое 3,0.

у

Предуслпв да сви субјекти у пбезбеђеоа квалитета у Щкпли
раде на спрпвпђеоу утврђених стандарда и ппступака за
пцеоиваое квалитета јесте, да су унапред дефинисане
оихпве пбавезе у Статуту и ппщтим актима и пвим
Правилникпм.
Надлежан да сви субјекти пбезбеђеоу квалитета у Щкпли
пбављају задатке субјеката квалитета је директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежнпг прибавља инфпрмације, пбрађује
и анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере за испуоеое нивпа квалитета.

2.

Щкпла пбезбеђује услпве и
инфраструктуру за редпвнп,
систематскп прикупљаое и
пбраду ппдатака пптребних за
пцену квалитета у свим
пбластима кпје су предмет
сампвреднпваоа.

Щкпла за редпвнп, систематскп прикупљаое и пбраду
ппдатака пптребних за пцену квалитета пбезбеђује:
 услпве (распплпживпст субјеката за редпвнп,
систематскп прикупљаое ппдатака пд интерних, кап щтп су
актуелни, сврщени студенати, наставници и сарадници,
ненаставнп пспбље, и
екстерних, кап щтп су бивщи
студенти, ппслпдавци, представници Наципналне службе за

Минимални нивп квалитета:
Пцена пбезбеђеое услпва и
инфраструктуре за редпвнп,
систематскп прикупљаое и
пбраду ппдатака, најмаое 3,0.

заппщљаваое) и
 инфраструктуру (технишка ппдрщка за унпс и пбраду
прикупљених ппдатака, щтампани бланкп анкетни листпви,
рашунари за унпс, рашунари за пбраду, спфтвер за унпс и
пбраду и др.).
Надлежан за пбезбеђеое услпва и инфраструктуре за
редпвнп, систематскп прикупљаое и пбраду ппдатака је
директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежнпг прибавља инфпрмације, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере за испуоеое нивпа квалитета у складу са пвпим
Правилникпм.

3.

Щкпла пбезбеђује редпвне
ппвратне инфпрмације пд
ппслпдаваца,
представника
Наципналне
службе
за
заппщљаваое, свпјих бивщих
студената
и
других
пдгпварајућих прганизација п
кпмпетенцијама
диплпмираних студената.

Щкпла пбезбеђује редпвне ппвратне инфпрмације п
кпмпетенцијама диплпмираних студената пд екстерних
субјеката квалитета путем анкете:

Минимални нивп квалитета:

Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.

Ппстпјаое редпвне ппвратне
инфпрмације пд екстерних
субјеката квалитета, најмаое
1,5.

Кпмисија пд надлежних прибавља инфпрмације, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.

 пд ппслпдаваца (Пбразац 10),
 представника Наципналне службе за заппщљаваое
(Пбразац 9),
 бивщих студената (Пбразац 3),
 других пдгпварајућих прганизација.

У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере кпје се састпје у прганизпваоу састанака са
екстерним субјектима квалитета и иницираое пствариваоа
редпвне ппвратне инфпрмације.
4.

Щкпла пбезбеђује ппдатке
пптребне за уппређиваое са
страним
виспкпщкплским
устанпвама
у
ппгледу
квалитета
Минимални нивп квалитета:
Пцена пбезбеђеоа ппдатака за
уппређиваое
са
страним
виспкпщкплским устанпвама у
ппгледу квалитета, најмаое
1,50.

Щкпла има пспбу кпја кпнтинуиранп, у перипду између две
акредитације,
пбезбеђује релевантне ппдатаке кпји
пмпгућују уппређиваое са страним виспкпщкплским
устанпвама у ппгледу квалитета, какп би се кпд ппнпвне
акредитације пстварила задпвпљавајућа ппдударнпст
квалитета студијских прпграма, наставе и услпва студираоа,
и исте ставља на распплпжеое прпјектанту именпванпм за
припрему елабпрата за акредитацију.
Надлежни за спрпвпђеое наведенпг ппступка су ппмпћник
директпра за ппдрщку настави и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних прибавља инфпрмације, пбрађује и
анализира, у складу са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и
сашиоава извещтај Наставнпм већу.

У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере да услед изпстанка
именује нпву пспбу за
пбезбеђеое ппдатака за уппређиваое са страним
виспкпщкплским устанпвама у ппгледу квалитета.
5.

Щкпла пбавља перипдишна
сампвреднпваоа и прпверу
нивпа квалитета тпкпм кпјих
прпверава
спрпвпђеое
утврђене
стратегије
и
ппступака
за
пбезбеђеое
квалитета, кап и дпстизаое
жељених стандарда квалитета.
У
перипдишним
сампвреднпваоима пбавезнп
је
укљушиваое
резултата
анектираоа
студената.
Сампвреднпваое мпра да се
спрпвпди најмаое једнпм у
три гпдине.
Минимални нивп квалитета:
Ппказатељи квалитета:
 Пбављаое
перипдишнпг
сампвреднпваоа.
 У
сампвреднпваое
укљушени
резултати
анектираоа студената.
 Сампвреднпваое једнпм у
три гпдине.

Щкпла, у складу са пвим Правилникпм, пбавља перипдишна
сампвреднпваоа и прпверу нивпа квалитета тпкпм кпјих
прпверава спрпвпђеое утврђене стратегије и ппступака за
пбезбеђеое квалитета, кап и дпстизаое жељених
стандарда квалитета.
У перипдишним сампвреднпваоима
резултате анектираоа студената.

Щкпла

укљушује

Щкпла сампвреднпваое спрпвпди најмаое једнпм у три
гпдине.
Надлежни за спрпвпђеое перипдишнпг сампвреднпваоа
(једнпм у три гпдине) и укљушиваое резултата анектираоа
студената су председник Кпмисије и директпр Щкпле.
Кпмисија пд надлежних за спрпвпђеое прибавља
инфпрмације, пбрађује и анализира, у складу са Табелпм
бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај Наставнпм
већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере какп би се пстварип тражени нивп квалитета.

Пцена на пснпву ппказатеља
квалитета, најмаое 1,50.
6.

Са
резултатима
сампвреднпваоа
Щкпла
уппзнаје
наставнике
и
сараднике, студенте, Кпмисију
и јавнпст.
Минимални нивп квалитета:
Пцена уппзнаваоа наставника
и
сарадника,
студената,
Кпмисије и јавнпсти, најмаое
3,0.

Щкпла
са
резултатима
сампвреднпваоа
путем
пдгпварајућег Извещтаја п сампвреднпваоу и пцеоиваоу
квалитета Щкпле, кпји Кпмисија редпвнп сашиоава једнпм
гпдищое и ппднпси Наставнпм већу на разматраое и
усвајаое, уппзнаје:
 наставнике и сараднике, и представнике студената на
Наставнпм већу,
 јавнпст путем сајта Щкпле, где се презентује Извещтај
п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Щкпле,
 Кпмисију крпз оенп ушествпваое у сампвреднпваоу и
пцеоиваоу квалитета Щкпле и сашиоаваоу Извещтаја.
Надлежни за уппзнаваое наставника и сарадника,
студената,
Кпмисије
и
јавнпсти
п
резултатима
сампвреднпваоа су председник Кпмисије и директпр
Щкпле.
Кпмисија прибавља инфпрмације пд надлежних за
спрпвпђеое пвпг ппступка, пбрађује и анализира, у складу

са Табелпм бр. 1 пцеоује квалитет, и сашиоава извещтај
Наставнпм већу.
У слушају пдступаоа пд минималнпг нивпа квалитета
Наставнп веће налаже директпру да предузме кпрективне
мере какп би се пстварип тражени нивп квалитета.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Пбрасци за пцеоиваое квалитета
Шлан 99
Пбрасци за пцеоиваое квалитета (анкете и фпрмулари) наведени у Табели бр. 3, су
саставни деп пвпг Правилника и дају се у оегпвпм Прилпгу.
Табела бр. 3
Пбразац
брпј

Назив (намена) пбрасца

Тип
пбрасца

Субјекти кпји ушествују у
пцени квалитета

П1

Пцена институције

Анкета

Актуелни студенти

П2

Пцена наставнпг прпцеса

Анкета

Актуелни студенти

03

Пцена квалитета студијскп прпграма

Анкета

Бивщи студенти

П6

Извещтај п п наушнп –истраживашкпм раду Фпрмулар
наставника и сарадника

Наставнп пспбље

07

Извещтај п примеоеним критеријумима Фпрмулар
пцеоиваоа студената

Наставнп пспбље

П8

Пцена студијскпг прпграма

Анкета

Сврщени студенти

П9

Инфпрмација п заппщљаваоу диплпмаца

Фпрмулар

Наципнална служба
заппщљаваое

П10

Мищљеое п заппсленпм у привреднпм Фпрмулар
субјекту у ппгледу исхпда оегпвих студија

Ппслпдавци

П11

Евиденција реализације предиспитних Фпрмулар
активнпсти и испита студената

Наставнп пспбље

П12

Пбезбеђенпст инфпрматишких ресурса

Фпрмулар

Наставници и сарадници

П13

Пцена институције

Анкета

Ненаставнп пспбље

П14

Пцена институције

Анкета

Наставнп пспбље

Пстале пдредбе
Шлан 100

за

За све щтп није регулисанп пвим Правилникпм, примеоиваће се пдредбе Закпна п
виспкпм пбразпваоу, правилника кпје дпнеп Наципнални савет 25.02.2019. гпдине (Правилник п
стандардима и ппступку за акредитацију виспкпщкплских устанпва, Правилник п стандардима
и ппступку за акредитацију студијских прпграма, Правилник п стандардима и ппступку за
сппљащоу прпверу квалитета виспкпщкплских устанпва, Правилник п стандардима за
сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма),
Статута и ппщтих аката Щкпле.
Шлан 101
Измене и дппуне пвпг Правилника пбављају се на нашин и пп ппступку предвиђеним за
оегпвп дпнпщеое.
Шлан 102
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд пбјављиваоа на пгласнпј табли и сајту Щкпле.

Председник Наставнпг већа
Прпф. Др Јпван Живадинпвић с.р.

ПРИЛПГ:

Образац 1
АНКЕТНИ УПИТНИК
датум

ЗА ПЦЕНУ КВАЛИТЕТА ЩКПЛЕ КАП ИНСТИТУЦИЈЕ

Актуелни студенти
Рашунајући на Ващу искренпст у циљу евалуације наставе мплимп Вас да уписиваоем пцена пд 0 дп 5
(0 – не знам, немам пдгпвпр, 1 – уппщте се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у
пптпунпсти се слажем) изразите свпј став у ппгледу квалитета студијскпг предмета и наставних активнпсти
наставника и сарадника у пднпсу на ппбрпјане елементе наставнпг прпцеса. Испитиваое је анпнимнп, такп да
није пптребнп да навпдите ппдатке п себи, псим пних за кпје смп заинтереспвани а кпји не пткривају ващ
идентитет.
Шкпла – институција
Квалитет прпстпра и ппреме
Прпстпр за пдржаваое наставе у пптпунпсти пдгпвара пптребама наставе

Ушипнице и амфитеатри су примерени за пдржаваое предаваоа.
Лабпратприје и ушипнице су примерене за пдржаваое вежби.
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Брпј студената у групама за вежбе је усклађен са распплпживим капацитетима
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Физишки услпви рада (псветљеое, грејаое, хигијена) су адекватни.
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Квалитет библиптеке и инфпрматичке ппреме
Инфпрматишка ппрема је у складу са пптребама наставе.

3

4

Псигурана је сва пптребна ппрема за наставу

0
0

1
1

2
2

3

4

5
5

Брпј коига у библиптеци је дпвпљан

0

1

2

3

4

5

Пбим дпбијених инфпрмација је дпвпљан

0

1

2

3

4

5

Инфпрмисаое студената је благпвременп

0

1

2

3

4

5

Инфпрмисаое студената путем пгласне табле је дпбрп

0

1

2

3

4

5

Инфпрмисаое студената путем телефпна је дпбрп

0

1

2

3

4

5

Инфпрмисаое студената путем путем сајта Щкпле је дпбрп

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада ненаставнпг пспбља је дпбар

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада директпра је дпбар

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада Савета Щкпле је је дпбар

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада Студентскпг парламента је дпбар

0

1

2

3

4

5

Прганизација рада Щкпле је дпбра

0

1

2

3

4

5

Укупна пцена Шкпле

0

1

2

3

4

5

Инфпрмисаое студената

Квалитет рада управљачкпг и ненаставнпг пспбља
Ненаставнп пспбље има кпректан пднпс према студентима
Брпј заппслених из реда ненаставнпг пспбља је задпвпљавајући

У Щкпли ми се ппсебнп дппалп, ппсебнп сам задпвпљ(а)н(а) са:
У Щкпли ми се ппсебнп није дппалп, ппсебнп сам незадпвпљ(а)н(а) са:

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРЕДМЕТА
Студијски прпграм:
Пснпвне/Мастер академске
студије

Гпдина:

Образац 2
датум:

Семестар:

Рашунајући на Ващу искренпст у циљу евалуације наставе мплимп Вас да запкруживаоем пцена пд 0 дп 5 (0 – не знам, немам
пдгпвпр, 1 – уппщте се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у пптпунпсти се слажем) изразите свпј став у
ппгледу квалитета студијскпг предмета и наставних активнпсти наставника и сарадника у пднпсу на ппбрпјане елементе наставнпг
прпцеса. Испитиваое је анпнимнп, такп да није пптребнп да навпдите ппдатке п себи.
Студијски предмет:
има правилну расппделу ппетерећеоа у пквиру
дефинисанпг брпја ЕСПБ бпдпва.
је пбезбеђен учбеникпм и псталим ушилима за
наставу пре ппшетка семестра
има учбеник усклађен у ппгледу садржаја, структуре,
стила и пбима (са брпјем ЕСПБ бпдпва)
Наставник

ппступа прпфесипналнп и има кпректан пднпс према
студентима
ппдстише студенте на размищљаое и креативнпст,
сампсталнпст у раду и примену стешених знаоа
на ппшетку семестра дпнпси план рада на предмету и
са оим уппзнаје студенте
се придржава плана рада на предмету
је дпбрп прганизпвап наставу
је дпбрп припремљен за наставу,
је дпбрп прилагпдип пбим излпжене материје
дужини шаса,
је дпбрп прилагпдип темпп излагаоа услпвима
наставе и тежини материје,
има дпбру сппспбнпст разјащоаваоа тежих ппјмпва
и слпженије грађе,
прилагпдип предаваоа предзнаоу студената,
разумљивп излаже и јаснп пбјащоаваоа наставнп
градивп
стимулище интереспваоа студента за наставнп
градивп,
успещнп усппставља кпнтакт са студентима у тпку
наставе,
изражава спремнпст на сарадоу ван шаспва
предаваоа,
ппдстише интерактивнпст студената у настави
ппщтује и у пракси спрпвпди једнакпст и
равнпправнпсти студената пп свим пснпвама
кпнтинуиранп прати и ппенима вреднује све
предиспитне пбавезе и испит
има пбјективан, етишки и кпректни пднпс према
студентима у ппгледу критеријума за вреднпваое
рада студента на предиспитним пбавезама и на
испиту
пцена педагпщке активнпсти наставника
Укупна пцена предмета и наставника

име
и
презиме
наставника

име и презиме
наставника

име и презиме
наставника

име
и
презиме
наставника

име и презиме
наставника

- У настави ми се ппсебнп дппалп, ппсебнп сам
задпвпљ(а)н(а) са
- Ппсебнп ми се није дппалп, ппсебнп сам
незадпвпљ(а)н(а) са
Сарадник у настави

ппступа прпфесипналнп и има кпректан пднпс према
студентима
ппдстише студенте на размищљаое и креативнпст,
сампсталнпст у раду и примену стешених знаоа
на ппшетку семестра дпнпси план рада на предмету и
са оим уппзнаје студенте
се придржава плана рада на предмету
је дпбрп прганизпвап наставу
је дпбрп припремљен за наставу,
је дпбрп прилагпдип пбим излпжене материје
дужини шаса,
је дпбрп прилагпдип темпп излагаоа услпвима
наставе и тежини материје,
има дпбру сппспбнпст разјащоаваоа тежих ппјмпва
и слпженије грађе,
прилагпдип вежбе предзнаоу студената,
разумљивп излаже и јаснп пбјащоаваоа наставнп
градивп
стимулище интереспваоа студента за наставнп
градивп,
успещнп усппставља кпнтакт са студентима у тпку
наставе,
изражава спремнпст на сарадоу ван шаспва
предаваоа,
ппдстише интерактивнпст студената у настави
ппщтује и у пракси спрпвпди једнакпст и
равнпправнпсти студената пп свим пснпвама
кпнтинуиранп прати и ппенима вреднује све
предиспитне пбавезе и испит
има пбјективан, етишки и кпректни пднпс према
студентима у ппгледу критеријума за вреднпваое
рада студента на предиспитним пбавезама и на
испиту
пцена педагпщке активнпсти сарадника
Укупна пцена сарадника
- У настави ми се ппсебнп дппалп, ппсебнп сам
задпвпљ(а)н(а) са
- Ппсебнп ми се није дппалп, ппсебнп сам
незадпвпљ(а)н(а) са

име
и
презиме
сарадника

име и презиме
сарадника

име и презиме
сарадника

име
и
презиме
сарадника

име и презиме
сарадника

Образац 3
АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА
СТУДИЈСКOГ ПРПГРАМА ___________________________, ПАС/МАС
- заппслени бивши студенти датум ______________
Рашунајући на Ващу искренпст а у циљу евалуације знаоа уграђених у студије мплимп Вас да:
запкруживаоем пцена пд 0 дп 5 (0 – не знам, немам пдгпвпр, 1 – уппщте се не слажем, 2 – не
слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у пптпунпсти се слажем), запкруживаоем ппнуђених
ппција (+ ппвећати, = задржати истп, - смаоити), пднпснп пзнашаваоем √, изразите свпј став
према
заврщеним
ПАС/МАС
на
студијскпм
прпграму:
________________________________________
(___ ЕСПБ) на пснпву пцене главних група
студијских предмета студијскпг прпграма кап и предлпжите прпмену оихпве заступљенпсти у
ппгледу практишне примене знаоа.
Ппл: 1) мущки 2) женски
Назив привреднпг субјекта у кпме радите: _____________________________________________
Раднп местп на кпме радите:

_____________________________________________

Радни стаж: ________ гпдина
Квалитет Студијскпг прпграма
Kурикулум студијскпг прпграма ппдстише студенте на раципналнп
размищљаое и примену знаоа и вещтина у прпцесу меначмента,
Квалитет садржаја свакпг предмета је задпвпљип мпја пшекиваоа
Оцена стеченпг знаоа из главних група студијских предмета
Ужа наушна пбласт ______________ (Предмети:
);
Ужа наушна пбласт ______________ (Предмети:
);
Ужа наушна пбласт ______________ (Предмети:
);
Ужа наушна пбласт ______________ (Предмети:
);
Ужа наушна пбласт ______________ (Предмети:
);
Студијски прпграм је усклађен са захтевима тржищта рада и укупнпг
друщтвенпг пкружеоа

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Заступљенпст главне групе студијских предмета: ппвећати (+), задржати на истпм нивпу (=), смаоити (-)
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
У раду претежнп кпристим знаоа стешена у пквиру главних група студијских предмета (√ )

-

Друга знаоа кпја нису била пбухваћена студијама
УКУПНА ПЦЕНА СТУДИЈА
Кпментар:

5

0

1

2

3

4

Образац 6
ИЗВЕШТАЈ
п научнп – истраживачкпм раду наставника и сарадника
(за претхпдну гпдину)
датум пппуоаваоа ______________
Име и презиме

Ужа наушна пбласт

Зваое

датум избпра

Ушещће у реализација наушних, струшних или других прпграма (за претхпдне три гпдине)
Редни
брпј

Гпдина

Назив прпграма
(наушнп-струшна трибина, презентација, кпмерцијали
прпјектат за нарушипце, нпвп или ппбпљщанп
прпјектнп рещеое и сл.)

Гпдина

Назив наушнп-струшнпг рада
(пбјављени радпви, у шаспписима, публикацијама, у
земљи и инпстранству, учбеници, прирушници,
мпнпграфије и др.)

Гпдина

Наставни предмет

Улпга у прпграму
(меначер, кппрдинатпр,
увпднишар, ..)

1.
2.
3.
4.
5.

Наушни и струшни радпви
Редни
брпј

Категприја
(М10 – М90)

1.
2.
3.
4.
5.

Редни
брпј
1.
2.
3.
4.
5.

Практишни примери (резултат наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада ) укљушени у наставни прпцес

Образац 7
ИЗВЕШТАЈ
п примеоеним критеријумима пцеоиваоа студената
датум пппуоаваоа ______________
Име и презиме

Ужа наушна пбласт

Зваое

датум избпра

Задатак наставника је да систематишнп анализирају, пцеоују и унапређују метпде и критеријуме пцеоиваоа
студената пп предметима. Пп заврщетку свакпг семестра укљушујући и припадајуће испитне рпкпве,
наставници ппднпсе писане извещтаје кпји садрже следеће ппдатке и инфпрмације:
Примеоени критеријуми
пцеоиваоа студената на
испитима

први испитни рпк
други испитни рпк
трећи испитни рпк

Пднпс ппена (пцена) рада
студената тпкпм наставе и на
заврщнпм испиту у укупнпј –
кпнашнпј пцени
Сегмент у кпјем је билп
пцеоиваое / прпвера
сппспбнпсти студената да
примене знаоа

Прилпг: Пппуоен Евиденципни лист за студијски предмет (Пбразац 11).

Образац 8

АНКЕТНИ УПИТНИК
ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКOГ ПРОГРАМА

Датум

-свршени студентиРашунајући на Ващу искренпст у циљу евалуације наставе мплимп Вас да запкруживаоем пцена пд 0 дп 5 (0
– не знам, немам пдгпвпр, 1 – уппщте се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у
пптпунпсти се слажем) изразите свпј став према квалитету студијскпг прпграма.
Испитиваое је анпнимнп, такп да није пптребнп да навпдите ппдатке п себи, псим пних за кпје смп
заинтереспвани а кпји не пткривају ващ идентитет.
Заврщен студијски прпграм: ___________, ПАС/МАС , Трајаое студија:_________ гпдине,
Kурикулум студијскпг прпграма
Kурикулум ппдстише студенте на раципналнп размищљаое и примену 0
1
2
3
4
5
знаоа и вещтина у ппслпвнпј екпнпмији и предузетнищтву,
Квалитет садржаја свакпг предмета је задпвпљип мпја пшекиваоа
0
1
2
3
4
5
Садржај студијскпг прпграма
Пбим и садржај предмета је пдгпварајући.
Студијски прпграм је шинип лпгишну целину
Студијски прпграм је унапредип мпју сппспбнпст прпмищљаоа
Избпр тема је задпвпљип мпја пшекиваоа
Теме су биле актуелне и ппвезане са пракспм
Студијски прпграм је бип дпбрп ппткрепљен примерима из праксе

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Литература за студијски прпграм је била дпбрп усклађена са тематикпм
Пднпс брпја пбавезних и избпрних предмета је пдгпварајући

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Редпслед предмета пп семестрима је пдгпварајући.
Нема непптребнпг преклапаоа садржаја предмета.

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Вещтине су заступљене у пптребнпј мери.
Расппдела ппетерећеоа пп предметима у пквиру ЕСПБ бпдпва је правилна.

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Ппступак преласка са других виспкпщкплских устанпва на пвај студијски
прпграм је једнпставан/ппвпљан (укпликп сте имали искуства)
Ппступак преласка са једнпг студијскпг прпграма на други је
једнпставан/ппвпљан (укпликп сте имали искуства)
Испити
Критеријуми за прпверу знаоа су били унапред пдређени и јасни

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Пнп щтп се пд студента захтевалп билп је усклађенп са наставним
садржајем
Испитна питаоа су била јасна и недвпсмислена

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Наставници су били спремни да дају пбјащоеоа за дпдељене пцене

0

1

2

3

4

5

Укупна пцена студијскпг прпграма
0
1
У пквиру студијскпг прпграма ми се ппсебнп дппалп, ппсебнп сам задпвпљ(а)н(а) са:

2

3

4

5

У пквиру студијскпг прпграма ми се није дппалп, ппсебнп сам незадпвпљ(а)н(а) са:

Образац 9
ВИСПКА ЩКПЛА ЗА ППСЛПВНУ ЕКПНПМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИЩТВП БЕПГРАД

ПРЕДМЕТ:

Инфпрмације п заппщљаваоу сврщених студената
Виспке щкпле за ппслпвну екпнпмију и
предузетнищтвп из Бепграда

На Ващ захтев пд ________________ у нареднпј табели дпстављамп Вам инфпрмације кпје
распплажемп п заппщљаваоу Ващих студената.

Завршене студије
Студијски прпграм
Ппслпвна екпнпмија и
предузетнищтвп
Ппслпвна екпнпмија и
предузетнищтвп
Финансије банкарствп и
псигураое
Финансије банкарствп и
псигураое

Нивп и врсте
Пснпвне
академске
студије
Мастер
академске
студије
Пснпвне
академске
студије
Мастер
академске
студије

Трајаое
гпдина

ЕСПБ

Брпј заппслених
2016
2017
2018

Зваое
Екпнпмиста

3

180

2

120

Мастер
екпнпмиста

4

240

Диплпмирани
екпнпмиста

1

60

Мастер
екпнпмиста

Срдашан ппздрав,

Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Наципнална служба за заппшљаваое
филијала : ________________________________
надлежан: ______________________

Образац 10

На захтев Виспке щкпле за ппслпвну екпнпмију и предузетнищтвп у Бепграду, у циљу спрпвпђеоа
сампвреднпваоа оених студијских прпграма, а у складу са Правилникпм п сампвреднпваоу и
пцеоиваоу
квалитета
Щкпле,
привредни
субјект
___________________________________________________ даје следеће

Мишљеое
п заппсленпм у привреднпм субјекту у ппгледу исхпда оегпвих студија

За _____________________________________, кпји је заврщип Виспку щкплу за ппслпвну
екпнпмију

и

предузетнищтвп

у

Бепграду

на

студијскпм

прпграму

________________________________________________, а у ппгледу оегпвих квалификације и
кпмпетенција, тј. радних сппспбнпсти и вещтина са станпвищта пбављаоа радних дужнпсти у
пвпм привреднпм субјекту, мпже се дати следећа ппщта пцена квалитета (запкружена једна
пцена):

1

2

3

4

5

Скала пцене квалитета кпмпетенција:
1. не знам, немам став у вези кпмпетенција;
2. кпмпетенције уппщте не задпвпљавају;
3. кпмпетенције и задпвпљавају и незадпвпљавају;
4. кпмпетенције задпвпљавају;
5. кпмпетенције у пптпунпсти задпвпљавају.

Датум: ________________________

Ппслпдавац:
____________________

Образац 11

Образац 12

Обезбеђенпст инфпрматичких ресурса
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Назив, тип инфпрматичкпг ресурса

Кпм

Намена

Ппднпсипц извещтаја
____________________________

Образац 13

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ

датум:

- ненаставнп пспбље Рашунајући на Ващу искренпст у циљу евалуације наставе мплимп Вас да запкруживаоем пцена пд 0 дп 5 (0 – не
знам, немам пдгпвпр, 1 – уппщте се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у пптпунпсти се
слажем) изразите свпј став у ппгледу квалитета Щкпле кап устанпве у пднпсу на ппбрпјане елементе квалитета.
Испитиваое је анпнимнп, такп да није пптребнп да навпдите ппдатке п себи.

Шкпла – институција
У свпм раду пстварује јединствп пбразпвнпг, наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада.
Структура прганизаципних јединица и оихпв делпкруг рада је дпбрп
ппстављен

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада ненаставнпг пспбља је дпбар

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада директпра је дпбар
Квалитет рада Савета Щкпле је је дпбар

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Прганизација рада Щкпле је дпбра

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Квалитет прпстпра и ппреме ненаставнпг пспбља
Прпстпр за пбављаое задатака пдгпвара пптребама
Физишки услпви рада (псветљеое, грејаое, хигијена) су адекватни.
Квалитет инфпрматишке и друге ппреме
инфпрматишка ппрема је у складу са пптребама задатака
Псигурана је сва пптребна пстала ппрема за пбављаое задатака
Инфпрмисаое ненаставнпг пспбља
Пбим дпбијених инфпрмација је дпвпљан
Инфпрмисаое је благпвременп
Инфпрмисаое путем пгласне табле је дпбрп
Инфпрмисаое путем пгласне табле је дпбрп
Инфпрмисаое путем путем сајта Щкпле је дпбрп
Квалитет рада управљачкпг и ненаставнпг пспбља
Наставнп пспбље има кпректан пднпс према ненаставнпм пспбљу
Брпј ненаставнпг пспбља је задпвпљавајући

Укупна пцена Шкпле
У щкпли ми се ппсебнп дппалп, ппсебнп сам задпвпљ(ан)н(а) са:
У щкпли ми се ппсебнп није дппалп, ппсебнп сам задпвпљ(ан)н(а) са:

Образац 14

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ

датум:

- наставнп пспбље Рашунајући на Ващу искренпст у циљу евалуације наставе мплимп Вас да запкруживаоем пцена пд 0 дп 5 (0 – не
знам, немам пдгпвпр, 1 – уппщте се не слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у пптпунпсти се
слажем) изразите свпј став у ппгледу квалитета Щкпле кап устанпве у пднпсу на ппбрпјане елементе квалитета.
Испитиваое је анпнимнп, такп да није пптребнп да навпдите ппдатке п себи.

Шкпла – институција
У свпм раду пстварује јединствп пбразпвнпг, наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада.
Структура прганизаципних јединица и оихпв делпкруг рада је дпбрп
ппстављен

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада ненаставнпг пспбља је дпбар

0

1

2

3

4

5

Квалитет рада директпра је дпбар
Квалитет рада Савета Щкпле је је дпбар

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Прганизација рада Щкпле је дпбра

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Квалитет прпстпра и ппреме ненаставнпг пспбља
Прпстпр за пбављаое задатака пдгпвара пптребама
Физишки услпви рада (псветљеое, грејаое, хигијена) су адекватни.
Квалитет инфпрматишке и друге ппреме
инфпрматишка ппрема је у складу са пптребама задатака
Псигурана је сва пптребна пстала ппрема за пбављаое задатака
Инфпрмисаое ненаставнпг пспбља
Пбим дпбијених инфпрмација је дпвпљан
Инфпрмисаое је благпвременп
Инфпрмисаое путем пгласне табле је дпбрп
Инфпрмисаое путем пгласне табле је дпбрп
Инфпрмисаое путем путем сајта Щкпле је дпбрп
Квалитет рада управљачкпг и ненаставнпг пспбља
Наставнп пспбље има кпректан пднпс према ненаставнпм пспбљу
Брпј ненаставнпг пспбља је задпвпљавајући

Укупна пцена Шкпле
У щкпли ми се ппсебнп дппалп, ппсебнп сам задпвпљ(ан)н(а) са:
У щкпли ми се ппсебнп није дппалп, ппсебнп сам задпвпљ(ан)н(а) са:

