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Основни подаци о Високој техничкој школи струковних студија 

 

Уводне напомене 

 

Висока техничка школа је почела са радом школске 1974/75 године, на 

основу решења Републичког секретаријата за образовање и науку, донетог  10. 09. 

1974. године. 

Свој рад Школа је почела под називом Виша металска школа, под окриљем 

Радничког универзитета ''Нови  Београд'', (касније Политехничке академије) а на 

основу иницијативе тада великог комплекса металске индустрије Београда – 

Индустрије машина и трактора, Бродоградилишта, Фабрике пречистача и спојница 

''Крон'', Индустрије мотора – Раковица, ''21. мај'' – Раковица, ''Дунав – брод'', 

Индустрије прецизне механике, Фабрике одливака ''Икарус'', ''Телеоптик''.  

Била је то прва виша школа ове врсте у Југославији. Означена је као 

Факултет за раднике, права веза образовања и производње, ''Школа у фабрици, 

фабрика у школи'', пример за углед. 

Висока техничка школа струковних студија у Новом Београду, данас јесте 

школа са савременим студијским програмима: Компјутерски машински системи, са 

два модула – Компјутерско пројектовање и моделирање и Компјутеризовани 

производни системи, те Индустријско инжењерство, такође са два модула – 

Индустријско инжењерство са менаџментом и Индустријско инжењерство са 

информатиком. 

Усвојени студијски програми резултат су озбиљног испитивања савремених 

кретања у друштву и привреди, развоја савремених технологија, промена у систему 

образовања, код нас и у свету, захтева Болоњске декларације и потреба 

усклађивања са уједињеном Европом, и тзв. светском поделом рада. 

Висока техничка школа, уз примену савремених принципа едукације, 

образује младе и квалитетене стручњаке, способне да се укључе у токове 

производње засноване на новим технологијама, као и токове савременог 

менаџмента и бизниса, који прате кретања код нас и у свету. 

Студијски програми покривају поље природно-математичких наука у 

области рачунарских техника и поље техничко-технолошких наука у областима 

индустријско инжењерство и индустријски менаџмент и машинско инжењерство. 

Школа жели покрити и поље друштвено-хуманистичких наука у области 

менаџмента и бизниса, са циљем да прерасте у Академију струковних студија. 

Школа је већ закључила уговоре о сарадњи са образовним институцијама са 

сличним програмима у Европи, који јој омогућавају праћење нових технологија у 

зачетку и принципа едукације који се примењују у најистакнутијим европским 

установама сличног опредељења. 

Подразумева се да Школа, ради остваривања ових циљева ствара услове за 

континуирано усавршавање наставног особља и савремене опреме за извођење 

наставе, пратећи технолошку револуцију која, опет, тражи инжењере и технологије 

знања способне да се укључе у делатности засноване на компјутеризацији, 

аутоматизацији, манипулацијом знања и обради информација. 

.  
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Стандард 1: 

Стратегија обезбеђења квалитета  

Високошколаска установа утврђује стратегију  обезбеђења квалитета, 

која је доступна јавности 

 

ОКВИР СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Стратегију обезбеђења квалитета Високе техничке школе струковних студија  

за образовање струковних економиста донео је Савет Високе техничке школе 

струковних студија  на предлог Директора. 

 Модерном, функционалном, односно процесном организацијом Висока 

техничка школа струковних студија ће постати  флексибилнија, отворенија за нове 

идеје и прогресивнија у спровођењу истих. Наглашавањем значаја квалитета 

постиже се повећање ефикасности на свим нивоима и доношење одлука на основу 

чињеница које воде остваривању циљева проистеклих из стратешког планирања и 

управљања. 

Висока техничка школа струковних студија, као школа стручне едукације, 

настоји да развије и усаврши сарадњу са привредом, ванпривредном и другим 

образовним институцијама на регионалном, националном и међународном нивоу. 

Прилагођавањем свог профила образовања стандардима Европске Уније и осталим 

стандардима који обезбеђују добру услужну праксу, Висока техничка школа 

струковних студија непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета свих 

подручја рада. 

Истраживањем ставова студената на демократичан и одговоран начин, 

организовањем дебата и дискусија, студентима се даје слобода да искажу своја 

уверења и одговорно учествују у креирању својих професионалних компетенција. 

Мерењем задовољства и остваривањем очекивања студената, као и праћењем 

потреба савременог окружења, Висока техничка школа струковних студија 

окренута је континуираном унапређењу квалитета образовања, кроз усавршавање 

кадрова, студијских програма, стално унапређење перформанси пословних процеса 

и обезбеђење квалитетних услова рада. На тај начин, Висока техничка школа 

струковних студија тежи остваривању своје мисије – лидерске позиције на пољу 

едукације кадрова за потребе привреде. 

Висока техничка школа струковних студија поштује индивидуалне разлике 

међу студентима у погледу начина учења и брзине напредовања, подстиче 

креативност у коришћењу нових метода и техника у настави, као и примени 

висококвалитетних информационих технологија прилагођених различитим 

потребама учења и истраживања.  

 Отворена је за комуникацију и сарадњу са свим субјектима у процесу 

образовања, као и са  својим бившим, односно дипломираним . 

 Висока техничка школа струковних студија  је у складу са успостављеном 

мисијом и визијом, основним задацима и циљевима, опредељена да стално и 

систематски ради на унапређењу система менаџмента квалитета и свих области 

обезбеђења квалитета. 

Политика обезбеђења квалитета Високе техничка школе струковних 

студија  одражава мисију и вредности  Високе техничке школе струковних студија 
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и уско је повезана са релевантним плановима и активностима у домену 

контиунираног унапређења квалитета рада. 

Наша основна сврха је да кроз интеракцију научноистраживачког рада и 

образовне услуге пружимо врхунска знања нашим студентима примењујући 

ефективну комуникацију, континуирани професионални развој и истраживање, 

стварну етичку и динамичку образовну заједницу, која је тимски усрезсређена на 

стално побољшавање квалитета процеса образовања.  

Основно опредељење је, пре свега, да се задовоље потребе корисника, као и 

потребе и захтеви осталих заинтересованих страна. У обављању 

научноистраживачке и образовне делатности, пословање Високе техничке школе 

струковних студија усклађено је са важећим Законом о високом образовању 

Републике Србије, и тежи ка што ширем усклађивању са процесима европске 

интеграције високошколског образовања. 

Циљеви обезбеђења квалитета односе се на стално побољшавање и квалитет у 

домену наставе, истраживања и управљања, у складу са захтевима стандарда за 

оцењивање квалитета високошколских и научноистраживачких установа. 

У спровођењу политике квалитета, Висока техничка школа струковних 

студија остварује сарадњу са својим корисницима, као и са факултетима, високим 

школама и институцијама у земљи и иностранству. 

Политика квалитета служи дефинисаној сврси Високе техничке школе 

струковних студија. Руководство Високе техничке школе струковних студија 

преузело је обавезу да спроводи и унапређује успостављени систем управљања 

квалитетом, као и да осигура да та  политика буде схваћена и прихваћена од стране 

свих запослених. 

Право и обавеза свих запослених је да спроводе политику квалитета, 

унапређују систем управљања квалитетом и да својим радом афирмишу себе и 

Високу техничку школи струковних студија. Политика обезбеђења квалитета дата 

је у прилогу 1.1. 

Стратегија обезбеђења квалитета служи као основ за даље планирање,  

израду планова у области унапређења квалитета и израду општих и прецизираних 

циљева квалитета који су специфични, мерљиви, изводљиви, релевантни и 

временски одређени (SMART). На овај начин врши се операционализација 

стратегије до нивоа задатака, чиме се практично омогућава спровођење, остварење 

и контрола  постављених основних задатака и циљева Високе техничке школе 

струковних студија. Стратегија обезбеђења квалитета је трајан документ Високе 

техничке школе струковних студија који ће се периодично преиспитивати и 

мењати, односно допуњавати и служити као основ за израду акционог плана у 

области обезбеђења квалитета. 

Циљ Стратегије обезбеђења квалитета је да обезбеди подизање свих 

излазних елемената из процеса у областима обезбеђења квалитета, као и самих 

процеса на квалитативно виши ниво, чије остварење се осигурава применом PDCA 

(PDCA: Plan, Do, Check, Act) Планирај – Уради – Провери - Поступи . Остварење се 

процењује кроз процес самовредновања, а резултати користе као улазни елементи 

за даље побољшање. Циљеви израде Стратегије  обезбеђења  квалитета дати су у 

прилогу 1.3.  
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МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Екстерна контрола: 

 

 Спољашња провера квалитета, на основу стандарда Националног савета за 

високо образовање, од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета; 

 Акредитација Школе, од стране Националног савета за високо образовање, у 

законом прописаном року;  

 

Интерне мере за обезбеђење квалитета: 

 Усаглашеност са стандардима усвојеним од стране Националног савета за 

високо образовање: 

o Стандарди за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма; 

o Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета; 

 Усаглашеност са захтевима ISO 9001:2000  

 Неговање културе квалитета; 

 Обезбеђење квалитета путем активности Комисије за самовредновање и 

праћење квалитета (даље: Комисија за самовредновање и праћење квалитета); 

 Утврђивање фактора који утичу на обезбеђење квалитета кључних процеса 

(наставног процеса и научноистраживачког рада) и процеса подршке (управљања) 

који се односе на следеће области:  

o Квалитет наставног процеса (студијски програми, настава, наставно особље, 

научноистраживачки и стручни рад, вредновање студената, уџбеници и литература, 

библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље); 

o Квалитет научно истраживачког рада; 

o Квалитет управљања. 

 Испитивање захтева корисника и инкорпорисање ових захтева у образовну 

услугу; 

 Обезбеђење интеракције односно јединства образовног, стручног и 

научноистраживачког рада тј. коришћење садржаја и резултата у наставном 

процесу; 

 Развој и примена различитих механизама, алата и техника у циљу 

побољшања система квалитета; 

 Осигурање да највише руководство подржава систем обезбеђења квалитета 

и да је омогућило да сви развијају способности потребне за обезбеђење система 

квалитета; 

 Бенчмаркинг најбољих у пракси; 

 Међународна сарадња; 

 Обезбеђење активног учешћа студената (Студентски парламент); 

 Спровођење редовних интерних провера и преиспитивање система 

менаџмента квалитета од стране руководства; 

 Самовредновање у интервалу од највише три године; 

 Обезбеђење јавности у раду. 
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СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 Субјекте обезбеђења квалитета представљају сви запослени у Високој 

техничкој школи струковних студија  и студенти. Своја права и обавезе у 

обезбеђењу квалитета ови субјекти остварују кроз учешће у раду органа Високе 

техничке школе струковних студија. За спровођење мера унапређења квалитета 

одговорна је Комисија за самовредновање и праћење квалитета, која представља 

стално стручно тело Високе техничке школе струковних студија. 

 

ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Ради достизања постављених основних задатака и циљева, Висока техничка 

школа струковних студија  ће се посебно посветити системском праћењу и 

унапређењу квалитета у следећим областима: 

 студијског програма, 

 наставног процеса, 

 научноистраживачког и стручног рада, 

 вредновања студената, 

 уџбеника и литературе, 

 ресурса, 

 ненаставне подршке, 

 процеса управљања. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА КУЛТУРА КВАЛИТЕТА 

Организациона култура представља заједничке норме, понашања, вредности, 

очекивања, обичаје и начин обављања радних задатака запослених који се 

формирају током времена, а који се одражавају на понашање. Организациона 

култура треба да буде таква да подржава остварење визије, мисије и основних 

задатака и циљева. Организациона култура управља очекиваним понашањем, а 

основни предуслов за стално и систематско унапређење квалитета је укључивање 

свих запослених. Због тога, организациона култура квалитета мора да буде 

усмеравана од стране највишег руководства.  

Организациона култура Високе техничке школе струковних студија  

дефинисана је кроз неке елементе организационе културе  који се огледају у 

уверењима, симболима, вредностима, узорима. Култура је, такође, дефинисана кроз 

„чврсте елементе организационе културе“ у које спадају: циљеви, политике 

(политика квалитета је дата у прилогу 1.1), методе награђивања и сл. 

Вредности Високе техничке школе струковних студија: 

 Оријентисаност на студента; 

 Учење и професионални развој; 

 Квалитет; 

 Интегритет; 

 Лидерство и тимски рад; 

 Ефективна комуникација ; 

 Етичко понашање; 

 Проактивно реаговање на промене 
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Поред дефинисаних вредности, Висока техничка школа струковних студија 

тежи даљем развоју: 

 Добрих међуљудских односа; 

 Осећаја заједништва; 

 Осећаја личне одговорности за исход рада; 

 Поверења; 

 Спремности на промене и адаптацију. 

 

ПОВЕЗАНОСТ ОБРАЗОВНЕ, ИСТРАЖИВАЧКЕ И СТРУЧНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  

Циљ стратегије обезбеђења квалитета је да обезбеди и осигура повезаност 

образовних услуга, истраживачке и стручне делатности и висококвалитетне 

ненаставне услуге заједници, односно корисницима. Као своје дугорочне циљеве, 

Висока техничка школа струковних студија (даље: Школа, ВТШСС) је поставила: 

а) образовање високопрофесионалног  кадра које обухвата:  

 обезбеђивање стицања знања и вештина које су везане за позив;  

 формулисање и изграђивање компетенција студената,  квалитетом и обимом 

довољним за висококвалитетно обављање стручних послова;  

  непрекидно побољшање квалитета услова рада као и квалитета и 

ефикасности студирања;  

 обезбеђивање услова за перманентно образовање наставника; 

б)  унапређивање теорије и праксе:  

 континуирани рад на интегрисању теоријских  (научних) и стручних и знања 

и вештина у систем непосредног практичног рада;  

 континуирани рад на укључивању актуелних научнотеоријских достигнућа 

и нових метода;  

 допринос у оквиру научног и стручног рада релевантног за све програме;   

  унапређивање теорије и праксе на основу резултата истраживања 

наставника и сарадника;  

в) унапређење у области истраживачког рада 

 обезбеђивање услова за бављење наставника и сарадника Школе 

истраживачким радом;  

 научна сарадња са сродним високошколским установама;  

 континуирани рад на побољшању квалитета публикација Школе;  

  континуирани рад на побољшању услова за развој истраживачког 

подмлатка.   

 

Основни задаци Школе, односе се на обухватније пројектоване исходе 

пружања услуга непосредним корисницима (студентима), као и широј друштвеној 

заједници (просветна и истраживачка јавност, партнерске институције – 

предузећа). Задаци обухватају: пружање квалитетних услуга у области образовања 

и професионалне подршке студентима; планирање и реализацију истраживачких 

пројеката; имплементацију резултата истраживачког рада у наставни процес на 

свим нивоима образовања; праћење и имплементацију актуелних научних, 
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стручних сазнања и достигнућа; публиковање научних, стручних и публикација 

информационог карактера које задовољавају висок ниво стандарда издавачке 

делатности.  

Стратегија обезбеђења квалитета служи као основ за даље планирање и 

израду планова у области унапређења квалитета, и израду општих и прецизираних 

циљева квалитета који су: специфични, мерљиви, изводљиви, релевантни и 

временски одређени (SMART). На овај начин, врши се операционализација 

стратегије до нивоа задатака, чиме се практично омогућава спровођење, остварење 

и контрола постављених основних задатака и циљева Школе.  

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 Акциони план је део стратешког плана развоја Школе и овим планом 

предлажу се мере за унапређење у оним областима у којима је то неопходно за 

боље функционисање Школе уопште, односно за унапређење рада школе у 

конкретној области. Акциони план је, на предлог Комисије за обезбеђење 

квалитета, донело Наставно веће Школе. Акциони план дат је у прилогу 1.6. 
  ЦИЉЕВИ АКЦИОНОГ ПЛАНА  

1. Перманентна контрола регуларности извођења наставе; 

2. Континуирана провера вођења евиденције на предметима;  

3. Перманентна контрола квалитета наставног процеса;  

4. Евалуација квалитета наставног процеса кроз анкетирање студената;   

5. Евалуација квалитета наставног процеса кроз анализу добијених 

резултата анкетирања студената;  

6. Евалуација квалитета наставног процеса кроз анализу добијених 

резултата анкетирања наставника и сарадника Школе; 

7. Увођење савремених стандарда извођења наставе;  

8. Контрола начина провере знања и оцењивања.  

 

Транспарентност поступака праћења и периодичних провера квалитета 

наставе, у оквиру активности Комисије, обезбеђује се статистичким 

извештавањима о резултатима спроведених поступака, који се објављују на веб 

сајту Школе и анализирају на састанку Комисије за квалитет. Индивидуални 

извештаји о оцени наставника и сарадника достављају се директору који је 

обавезан да резултате анализира и, у складу са тим, примени мере за побољшање 

квалитета наставе. У циљу ефикасније реализације постављених циљева и боље 

организације спровођења предвиђених активности могу бити формиране и радне 

групе. Свака  радна група може имати координатора који организује и води 

активности осталих учесника,  и усаглашава активности своје радне групе са 

координаторима осталих радних група и председником Комисије.  

Б.    У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа 

анализира и квантитативно оцењује неке од следећих Eлемената: 

1. унапређење квалитета и изградњу организационе културе квалитета; 

2. мере за обезбеђење квалитета; 

3. субјекте обезбеђења квалитета; 

4. области обезбеђења квалитета. 
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SWОТ анализа - извештај  

 

Висока техничка школа струковних студија је у складу са успостављеном 

мисијом и визијом, основним задацима и циљевима, опредељена да стално и 

систематски ради на унапређењу система менаџмента квалитета и свих области 

обезбеђења квалитета. 

 

SWОТ АНАЛИЗА 

Класификација процене категорија SWOT анализе 

Анализа слабости и повољних елемената треба да буде обављена у складу са 

следећим категоријама процене,  методом SWОТ анализе: 

S - (Strenght

)          

- ПРЕДНОС

ТИ 

W - (Weakne

ss)       

- СЛАБОСТ

И 

O - (Opportu

nities) 

- МОГУЋН

ОСТИ 

T - (Threats)           - ОПАСНО

СТИ 

 

Квантификација процене претходних категорија за сваки стандард треба да 

буде дефинисана на следећи начин: 

+

++ 
- 

ВИСОКО 

ЗНАЧАЈНО 

+

+ 
- 

СРЕДЊЕ 

ЗНАЧАЈНО 

+ - 
МАЛО 

ЗНАЧАЈНО 

0 - 
БЕЗ 

ЗНАЧАЈНОСТИ 

 

 

КАТЕГОРИЈА 
КЛАСИФИКАЦ

ИЈА 

Опредељење Високе техничке школе струковних студија 

за унапређење квалитета и изградњу организационе 

културе квалитета 
+++ 

Мере за обезбеђење квалитета ++ 

Субјекти за обезбеђење квалитета +++ 

Области за обезбеђење квалитета +++ 

 

 

Б.1. унапређење квалитета и изградња организационе културе 

квалитета 
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Организациона култура треба да буде таква да подржава остварење визије, 

мисије и основних задатака и циљева. Организациона култура управља очекиваним 

понашањем, а основни предуслов за стално и систематско унапређење квалитета је 

укључивање свих запослених. Због тога, организациона култура квалитета мора да 

буде усмеравана од стране највишег руководства Школе. Следећа табела садржи 

основне вредности организационе културе квалитета. 

 

Вредности организационе културе квалитета су: 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА  КУЛТУРА КВАЛИТЕТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Оријентисаност на корисника +++ 

Учење и професионални развој +++ 

Интегритет ++ 

Лидерство и тимски рад ++ 

Ефективна комуникација +++ 

Етичко понашање +++ 

Проактивно реаговање на промене +++ 

 

Б.2. предлог мера за обезбеђења квалитета на основу SWОТ АНАЛИЗЕ 

 

МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Екстерна контрола: Класификација 

Спољашња провера квалитета, на основу стандарда 

Националног савета за високо образовање, од стране 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета. 
+++ 

Акредитација Високе техничке школе, од стране 

Националног савета за високо образовање, у законом 

прописаном року. 
+++ 

Интерне мере за обезбеђење квалитета: Класификација 

Усаглашеност са стандардима усвојеним од стране 

Националног савета за високо образовање. 
+++ 

Неговање културе квалитета. +++ 

Обезбеђење квалитета путем активности Комисија за 

праћење, обезбеђење и развој студијског програма, наставе и 

услова рада. 
+++ 

Утврђивање фактора који утичу на обезбеђење квалитета 

кључних процеса   (наставног процеса и 

научноистраживачког рада) и процеса подршке (управљања). 
+++ 

Обезбеђење интеракције односно јединства образовног, 

стручног и истраживачког рада тј. коришћење садржаја и 

резултата у наставном процесу. 
+++ 
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Осигурање да највише руководство Школе подржава стално 

унапређење квалитета и да је омогућило да сви запослени 

развијају способности потребне за унапређење квалитета. 
++ 

Међународна сарадња. ++ 

Обезбеђење активног учешћа студената.  +++ 

Самовредновање у интервалу од највише три године. +++ 

Обезбеђење транспарентности у раду. ++ 

 

Б.3. Квантификација оцене субјеката за обезбеђење квалитета 

приказана је следећом табелом 

 

СУБЈЕКТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

Стручна тела ++ 

Наставници и сарадници ++ 

Ненаставно особље ++ 

Студенти +++ 

 

Б.4. Области за обезбеђење квалитета квантифициране су на следећи 

начин 

 

 

ОБЛАСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Студијски програм +++ 

Настава +++ 

Истраживање 0 

Оцењивање студената ++ 

Уџбеници и ресурси ++ 

Ненаставна подршка ++ 
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SWОТ АНАЛИЗА СУБЈЕКАТА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ИЗРАЂЕНА ЈЕ ЗА НАСТАВНО И НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

A) SWОТ АНАЛИЗА РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Средња просечна оцена 

наставника и сарадника; средња оцена у 

предочавању плана и програма рада; 

средња оцена имплементације 

практичних примера у настави; 

подстицање студената на активност; 

критичко размишљање и креативност 

студената; одлична комуникација са 

студентима; коректно вредновање  

предиспитних активности; објективно 

оцењивање; редовност одржавања 

предавања, вежби и консултација;  

задовољавајући обим, квалитет и 

доступност литературе; висока оцена 

припремљености  наставника и 

сарадника; предавања прилагођена 

предзнању студената; значајно учешће 

професора и сарадника на 

научностручним конференцијама и 

семинарима; професори интензивно 

објављују радове у научно-стручним 

часописима. 

Редовност одржавања предавања; у 

односу на зимски семестар, просечна 

оцена у летњем семестру је нижа у свим 

областима осим у вредновању 

предиспитних активности и у  квалитету 

и броју одржаних консултација са 

студентима; известан број професора се 

ослања на предавања типа „екс катедра“, 

недостатак стручних кабинета; 

недовољна интердисциплинарна сарадња 

наставника. 

O    (Opportunities) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Потреба интензивнијег 

укључивања наставника и сарадника у 

европски академски простор; нова 

законска регулатива у високом 

образовању; већа мобилност наставника 

на националном и међународном нивоу; 

олакшан рад наставника и сарадника 

услед доброг познавања и примене 

информационих технологија и страних 

језика, сардња са привредом. 

Недовољна финансијска подршка 

министарстава науке и просвете за 

мобилност наставника и сарадника, 

учешће на међународним научним и 

стручним скуповима, стручно 

усавршавање и сл.; лош материјални 

положај студената; нередовно присуство 

настави, проблем у  оцењивању 

предиспитних активности, присуство 

нелојалне конкуранције у образовању 

условљено постојањем приватних 

високих школа и факултета који 

образовни процес спроводе у далеко 

либералнијим околностима, што обара 

критеријуме у оцењивању рада 

студената. 
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ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Интензивирати контролу редовности одржавања наставе кроз ригорозније 

санкције, контролу наставног процеса од стране Комисије за квалитет,  нарочито у 

летњем семестру, јер он доноси пад просечне оцене у односу на зимски семестар. 

Повећати број стручних кабинета да би наставници укључили студенте у стручни 

рад. Појачати међусобну сарадњу наставника и сарадника.  

 

Б) SWОТ АНАЛИЗА РАДА НЕНАСТАВНОГ  ОСОБЉА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

 

Средњи степен комуникације, 

ефикасности и ефективности 

секретаријата Школе; међусобно 

поверење између радника секретаријата 

с једне стране и студената са друге; 

више од 67% студената задовољно је 

радом студентске службе; опремљеност 

и примена информационе технологије у 

раду администрације.   

 

 

Преоптерећеност запослених у 

студентској служби; просторна 

одвојеност појединих делова 

администрације; недостатак простора 

за архивирање студентске 

документације,  

O  (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T   (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

 

Нова законска регулатива у високом 

образовању и потреба ненаставног 

особља за познавањем исте; већа 

мобилност ненаставног особља на 

националном нивоу, учешће 

ненаставног особља на стручним 

семинарима. Укључивање у рад 

запослених са бољим познавањем 

савремених технологија, адаптација 

простора. 

 

Недовољна финансијска подршка 

министарстава науке и просвете за 

мобилност ненаставног особља, 

учешће на међународним семинарима 

о раду ненаставног особља, стручног 

усавршавања; лош материјални 

положај студената онемогућава 

нормалан рад у складу са прописима, 

а у корист излажења у сусрет 

студентима. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

Увести чешће контроле  рада студентске службе од стране Комисије за 

квалитет, иако је  рад истих оцењен високом оценом, финансијска подршка 

надлежног министарства за обезбеђивање потребног  простора за архивирање 

студентске документације; појачати међусобну сарадњу наставног и ненаставног 

особља; интезивније укључивање ненаставног особља у процесе рада. 
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SWOT АНАЛИЗА ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ИЗРАЂЕНА 

ЈЕ ЗА ОБЛАСТ АНАЛИЗА НАСТАВЕ И ОЦЕНИВАЊЕ СТУДЕНАТА    

A) SWOT АНАЛИЗА НАСТАВЕ 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Наставни процес је усклађен са 

Болоњском конвенцијом; задовољство 

студената  процесом наставе; 

благовремено упознавање студената са  

планом и програмом рада наставника; 

висока оцена имплементације примера 

из праксе; подстицање студената на 

активност, критичко размишљање и 

креативност; високо оцењена 

интеракција између предавача и 

студената;  високо оцењено вредновање 

предиспитних активности; задовољство 

распоредом наставе; висока оцена 

календара наставе и испита; редовност 

одржавања предавања, вежби и 

консултација; високо оцењена 

припремљеност и стручност  наставника 

и сарадника; квалитетна промоција 

наставног процеса; високо оцењена 

издавачка делатност; сазнања студената 

стечена током наставног процеса често 

су валоризована кроз активно учешће 

студената у организовању значајних 

домаћих и међународних  

манифестација; одлично оцењена 

организација и реализација праксе; рад 

библиотеке је високо оцењен као и 

могућност коришћења интернета у 

просторијама школе; задовољавајуће 

радно време школе; надокнада 

изгубљених часова је редовна. 

Недостатак кабинета; потреба 

организовања научно-стручног 

семинара; боља координација Школе и 

привредних субјеката интензивније 

промовисање мисије Школе; недовољно 

укључивање сарадника у рад 

међународних и домаћих конференција, 

симпозијума и конгреса; непостојање 

струковног мастера. 

O (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Подршка наставника и сарадника у вези 

са активнијим укључивањем у европски 

академски простор ради унапређења 

процеса наставе; нова законска 

регулатива у високом образовању;  већа 

мобилност наставника и сарадника  на 

међународном нивоу; већа заступљеност 

информација о наставном процесу у 

Недовољна финансијска подршка 

министарстава науке и просвете у 

смислу могућности за мобилност 

наставника и сарадника;  неповољна 

привредна ситуација отежава практично 

усавршавање наставног кадра; 

недовољна повезаност  академског и 

струковног образовања; лош 
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средствима јавног информисања; 

интезивирати сарадњу са предузећима, 

заједничка улагања у опремање 

простора, заједничко осмишљавање 

практичне наставе у складу са потребама 

привреде а ради лакшег укључивања 

свршених студената у рад, увођење 

струковног мастера. 

материјални положај студената; 

нелојална конкуренција приватних 

високих школа и факултета; 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

НАСТАВЕ 

Увести учесталије провере рада наставног особља од стране  Комисије за 

квалитет. Нарочито увести учесталије провере наставног процеса од стране  

Комисије за квалитет у летњем семестру који доноси пад просечне оцене у односу 

на зимски семестар. Унапређење сазнања о  методици  наставе на часовима 

организовањем стручних семинара. Интезивирати сарадњу  Школе и привредних 

субјеката, као и међусобну сарадњу наставног кадра у школи. Интензивније 

укључивање сарадника у рад међународних и домаћих конференција, симпозијума 

и конгреса. 

SWOT АНАЛИЗА ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Б) ОЦЕЊИВАЊЕ СТУДЕНАТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Високо оцењена организација процеса 

наставе; благовремено предочавање 

плана и програма рада; имплементација 

практичних примера у настави; 

вредновање предиспитних активности 

као  предуслов објективног оцењивања; 

редовно одржавање  консултација у 

циљу  отклањања евентуалних нејасноћа 

у вези са полагањем  испита; 

објективност у оценивању;  добра 

организација и динамика  испитних 

рокова; могућност праћења постигнутих 

успеха током студирања путем 

интернета; активно ажурирање 

информација у вези са наставом и 

испитима на сајту и у просторијама 

школе. 

Недостатак простора за боравак 

студената ван наставе; отежана 

могућност спровођења најобјективније 

методе оценивања студената, 

необјективност студената приликом 

оцене примењених критеријума 

оцењивања.  

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Интензивније укључивање студената у 

креирање услова реализације наставног 

процеса; обезбеђење простора за боравак 

студената ван наставе; перманентно 

иновирање процеса оцењивања; већи 

простор за сарадњу студената са другим 

Недовољна подршка Министарстава 

науке и просвете у смислу давања 

одговарајуће финансијске подршке 

студентима за израду  и презентовање 

својих истраживачких достигнућа; 

недовољна подршка министарстава 
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високошколским установама у региону. науке и просвете у домену награђивања 

успешних у одређеној области; лош 

материјални положај студената 

онемогућава редовно присуствовање 

настави, па наставници и сарадници 

имају проблема са оцењивањем 

предиспитних активности; нелојална 

конкуренција приватних високих школа 

и факултета обара критеријуме у 

процесу оцењивања. 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ОЦЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА 

На предлог Комисије за квалитет могућа је израда Правилника о начину 

оцењивања, како би се повећала  објективност самог процеса оцењивања. 

Размотрити могућност отварања студентског клуба у просторијама школе. 

Потребно је интензивирати контакте са техничком привредом како би се добили 

примарни подаци о потребама за стручним кадровима. 

 

SWOT АНАЛИЗА ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

В) УЏБЕНИЦИ И РЕСУРСИ 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Висока оцена обима, квалитета и 

доступности литературе; лакоћа 

добијања тражене литературе; техничка 

опремљеност библиотеке Школе је 

високо оцењена; повезаност библиотеке 

путем програма COBISS; прегледност 

библиотечких јединица; постојање 

каталога издања; континуирана 

издавачка делатност; висока оцена 

стручности запослених у библиотеци; 

радно време библиотеке је високо 

оцењено; задовољавајуће одржавање 

хигијене библиотечког простора. 

Недостатак одговарајућег библиотечког 

простора који истовремено користе две 

школе; повремено загушење у 

коришћењу техничке опреме у 

читаоници услед немогућности 

предвиђања долазака студената.  

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Проширивање библиотечког простора, 

подршка наставном особљу школе у 

вези са интензивнијим објављивањем 

коауторских уџбеника чији је издавач 

Школа; увођење нових  видова 

коришћења литературе путем 

савремених информационих 

технологија; већа мобилност и 

перманентно стручно усавршавање 

Недовољна финансијска подршка 

министарства просвете и науке у смислу 

набавке стручне литературе из 

иностранства; нелојална конкуренција 

приватних високих школа и факултета 

повећава разлику у техничкој 

опремљености библиотека у односу на 

државне вискообразовне институције.  
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запослених у библиотеци. 

 

 

 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

УЏБЕНИКА И РЕСУРСА  

Проналажење начина, у сарадњи са надлежним, министарством за проширење 

библиотечког простора, могућности набавке иностране литературе. 

Закључак: 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 1. 

 

 

Прилог 1.1. Политика обезбеђења квалитета.  

Прилог 1.2. Одлука Наставног већа о усвајању Стратегије за обезбеђење 

квалитета. 

Прилог 1.3. Стратегија обезбеђења квалитета. 

Прилог 1.4. Мере и субјекти обезбеђења квалитета. 

Прилог 1.5. Одлука Наставног већа о усвајању Комисије за самовредновање. 

Прилог 1.6  Акциони план. 
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Стандард 2: 

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

Високошколска установа утврђује начине (стандарде) и поступке за 

обезбеђење квалитета свог рада који су доступни јавности.  

Стратешко опредељење Школе је имплементација принципа Болоњске 

декларације у циљу подизања квалитета студија и повећања ефикасности 

студирања. Један од значајних циљева је и успостављање баланса између постојеће 

добре традиције у наставном процесу и примене дефинисаних стандарда и 

процедура, чиме ће се Школа приближити европском простору високог 

образовања. 

2.1  Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво 

квалитета рада Високе техничке школе струковних студија. Утврђена су подручја 

обезбеђења квалитета, стандарди за обезбеђење квалитета, тј. минимални ниво 

квалитета рада и уређени поступци за обезбеђење квалитета, што укључује 

регулисање састава, надлежности, овлашћења и начин поступања субјеката 

надлежних за управљање, праћење, процену, унапређивање и развој квалитета. 

2.2 Утврђивање процеса (поступка) се врши кроз груписање на следеће 

логичке категорије, за сваку област обезбеђење квалитета, на темељу утврђеног 

подручја примене система менаџмента квалитетa и кључних процеса за пружање 

образовних услуга и истраживања у Школи. 

1. Процеси оријентисани на кориснике представљају процесе реализације 

производа, који утврђују захтеве корисника (улазне захтеве), пројектовања, 

израде, испоруке и услуга производа (излазних резултата) кориснику и 

утврђују задовољство корисника. Ови процеси генерално имају највећи 

степен интеракције са екстерним корисницима. Процеси оријентисани на 

кориснике обухватају: маркетинг, пројектовање и развој, производњу, 

испоруку и задовољство корисника. 

2. Процеси оријентисани на административну подршку обезбеђују 

неопходне ресурсе процесима оријентисаним на кориснике у циљу 

реализације производа, мерења и праћења. Ове активности имају висок 

степен интеракције на оперативном нивоу са процесима оријентисаним на 

кориснике и у мањој мери су повезани са интерним процесима система 

менаџмента квалитета. Процеси оријентисани на подршку обухватају: 

људске ресурсе, информациону технологију, набавку и пријем, одржавање 

итд., било да се обављају у Школи или узван ње. 

3. Процеси оријентисани на менаџмент (управљање) обезбеђују планирање, 

усмереност на квалитет, лидерство, ресурсе, преиспитивање и доношење 

одлука од стране највишег руководства. Ови процеси су у интеракцији са 

свим процесима на нивоу планирања и преиспитивања. Процеси 

оријентисани на менаџмент обухватају: пословно планирање, приспитивање 

од стране руководства, планирање квалитета, планирање ресурса, 

комуникацију, итд., било да се обављају унутар или изван  Школе. 

4. Процеси менаџмента квалитета за документовање, мерење, 

анализирање и побољшавање свих процеса обезбеђују подршку 

менаџменту квалитета и у интеракцији су са свим процесима 

преиспитивања. Процеси менаџмента квалитета обухватају: контролу 
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докумената, контролу записа, праћење и мерење процеса и производа, 

интерне провере, контролу неусаглашеног производа, корективне и 

превентивне мере, стално побољшавање, итд., било да се обављају у Школи 

или изван ње. 

5. Процеси из „аутсорса“ су оријентисани на корисника и стандардне 

оперативне процедуре које се обављају по функцији или организацији ван 

власништва или контроле управљања организацијом. Могу да се обављају у 

Школи или изван ње. 

 

Процедуре указују на усаглашеност са стандардом ISO 9001:2000, показују 

ток догађаја и осигуравају потпуну покривеност система, односно покривеност 

свих захтева стандарда. Процедуре су процесно оријентисане и покривају: 

- Сврху, која одговара на питање зашто; 

- Циљ, који одговара на питање шта; 

- Одговорност, која спецификује ко ; 

- Задатак, који утврђује начин како; 

- Учесталост, која говори о томе када урадити; 

- Одељење/сектор који идентификује где. 

Постоји четири нивоа документације: 

Први ниво пружа кратак резиме о политици система квалитета  циљевима, 

стратегији и поступцима за обезбеђење квалитета и самовредновања.  

Други ниво описује процесе, структуру и одговорност чланова комисије за 

квалитет. 

Трећи ниво пружа радна упутства која се односе на спецификацију радних 

активности у вези са самовредновањем. 

Четврти ниво представља базе података, записе квалитета (мора да постоји 

база података која садржи упућивање на сва остала документа, нпр. обрасце, 

стандарде и сл.). Записи квалитета су текући, објективни докази о систему 

који настаје из процеса. 

2.3    Стандарди који чине одреднице за обезбеђење, контролу и унапређење 

квалитета у Школи су дефинисани следећим документима, законским актима и 

онима које је донео Национални савет за високо образовање: 

1. Закон о високом образовању (Службени гласник РС, број 76/05), 

2. Болоњска декларација коју је наша земља потписала 2003. године, 

3. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (Службени гласник РС, број 106/2006), 

4. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма (Службени гласник РС, број 106/2006), 

5. Статут Школе. 

Разраду стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, засновану на 

претходно наведеним документима, Школа дефинише у следећим актима: 

1. Стратегија обезбеђивања квалитета; 
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2. Правилник о избору и раду комисије за самовредновање и праћење 

квалитета; 

3. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање  квалитета и 

самовредновање; 

4. Акциони план; 

5. Правилник о издавачкој делатности;- 

6. Статут Школе. 

 

Стандарди за обезбеђење квалитета дефинисани су интерним актом 

Школе о самовредновању и контроли квалитета. 

2.4   Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада доступан је јавности објављивањем на интернет 

страници Високе техничке школе струковних студија  www.visokatehnicka.edu.rs .  

Правилником о самовредновању и оценивању квалитета утврђени су: 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета студијских програма; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставног процеса; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета научноистраживачког и 

стручног рада наставника и сарадника у настави; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставника и сарадника у 

настави; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета студената; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета уџбеника и других учила; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета библиотечких и информатичких 

ресурса; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета управљања и квалитета 

ненаставне подршке; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета простора и опреме; 

 стандарди и поступци за обезбеђење квалитета финансирања; 

 стандарди и поступци за обезбеђивање активне улоге студената у 

самовредновању и провери квалитета.  

 

2.5  Школа периодично преиспитује и унапређује стандарде на састанцима 

Комисије за квалитет, као и поступке за обезбеђење квалитета. Преиспитивањем 

система квалитета кроз примену корективних и превентивних мера, као и 

унутрашњих механизама контроле путем интерне провере, систем квалитета 

унапређује се у целини. 

SWОТ анализа - извештај 

А) СТАНДАРДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ИНСТИТУЦИЈЕ 

http://www.visokaturisticka.edu.rs/
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S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Стратегија усвојена од стране 

Наставног већа на предлог директора 

Високе техничке школе струковних 

студија. 

Кашњење у доношењу и примени 

акционог плана за  имплементацију 

стандарда за унапређење квалитета 

институције. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Стратегија се континуирано може 

унапређивати. 

 

Незаинтересованост студената, 

студентске организације и представника 

студената у органим ауправљања и 

стручним органима школе.  

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета су јавно доступни, али их је 

потребно више промовисати и периодично преиспитивати. 

Потребно је, у наредном периоду, дефинисати чврсте механизме који би 

обавезали све субјекте у Високој техничкој школи струковних студија  да у свим 

процесима рада стриктно примењују усвојена нормативна акта, што је најбољи 

начин за обезбеђење и унапређење квалитета. 

Б) СТАНДАРДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ  

ПРОГРАМА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Стандарди и поступци  за унапређење 

квалитета студијских програма као 

саставни део Правилника о 

самовредновању и оценивању 

квалитета. 

Незаинтересованост студената за 

стварно учешће у креирању и 

унапређивању студијског програма. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Прикупљање информација о квалитету 

студијских програма од стране 

унутрашњих и спољашњих корисника 

система обезбеђења квалитета. 

Коришћење европских искустава. 

Недовољна комуникација са 

представницима органа државне управе, 

привредних друштава, техничке 

привреде, као и са  службеником 

Националне службе за запошљавање. 
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ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

Коришћење европских искустава преко размене студената и наставника.  

В) ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Јасно креирани поступци евалуације 

квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада. 

Незаинтересованост студената, односно, 

њихова неупућеност у сопствене 

могућности да утичу на квалитет 

образновног процеса. 

O     (Opportunities) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Прикупљање повратних информација и 

њихова обрада. 

Недостатак механизама за контролу 

корисника система самовредновања. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

Интегрисање студената у све мере и поступке за контролу студијских 

програма, њихово извођење и могуће унапређење.  

  

  Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 2. 
 

Прилог 2.1. Одлука Наставног већа о усвајању Допуна Правилника о 

самовредновању и оцењивању квалитета и Правилника о самовредновању и 

оцењивању квалитета Високе техничке школе.  

Одлука Привременог управног одбора о усвајању Правилника о самовредновању 

Прилог 2.2. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета Високе 

техничке школе струковних студија и Допуне Правилника о самовредновању. 

Прилог 2.3. Одлука Студентског парламента  о члановима Комисије за 

самовредновање 

Прилог 2.4. Правилник о избору и раду Kомисије за самовредновање и праћење.   

Прилог 2.5. Одлука о усвајању Правилника о стандардима и поступцима за 

обезбеђење квалитета и самовредновање. 

Прилог 2.6. Правилник о стандардима и поступцима за  обезбеђење квалитета и 

самовредновање. 
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Стандард 3: 

Систем обезбеђења квалитета 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење 

квалитета. 

3.1. Висока техничка школа струковних студија је као установа, својим 

основним документом, Статутом, као и низом правилника и процедура, 

организационих шема итд., утврдила послове и задатке наставника, сарадника, 

студената, стручних органа и  Комисије за квалитет у доношењу и спровођењу 

стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. У Прилогу 3.2 су 

доказани елементи овакве тврдње. 

3.2. Висока техничка школа струковних студија је посебним мерама 

обезбедила учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, 

поступака и културе обезбеђења квалитета. То је делом поткрепљено изводима из 

Статута Школе (Прилог 3.2.), Правилником  о избору и раду Комисије за 

самовредновање и праћење квалитета (Прилог 2.3.) који су усвојени на Савету 

Школе и Наставном већу, али и спроведеним анкетама које се налазе у прилозима у 

оквуру Стандарда 4 и 5. 

3.3. Формално успостављено тело, Комисија за самовредновање и праћење 

квалитета, анализира резултате анкета, а уколико је потребно предлаже и усваја 

превентивне и корективне мере. Документи о анализи резултата анкета и усвајању 

корективних и превентивних мера налазе се у Извештају о самовредновању. 

(Прилог 3.3 и Прилог 3.4) 

Висока техничка школа струковних студија је јасно и отворено опредељена да 

систематски и организовано унапређује квалитет студија, како би систем 

образовања постао  модеран, флексибилан, упоредив, конкурентан и ефикасан. У 

складу са Болоњским процесом континуирано се ради на подизању нивоа квалитета 

свих школских активности: наставе, система оцењивања базираног на увођењу 

Европског система за акумулацију и пренос кредита - ECTS, истраживачке 

делатности, специјалистичких студија, система вредновања квалитета наставе од 

стране студената, квалитета уџбеника и литературе, издавачке делатности, опреме, 

избора наставника и сарадника, ненаставне подршке, процеса управљања и 

перманентног образовања. 

Висока техничка школа струковних студија континуирано и темељно 

спроводи осмишљене активности у области реформе наставе и подизања нивоа 

квалитета. Еволуција тог процеса може се сагледати кроз континуирано 

унапређење организационих структура, почев од измена постојећег студијског 

програма и формирања Kомисије за самовредновање и праћење квалитета, до 

унапређења квалитета студијског програма, наставе и истраживачког рада. 

На седници Наставног већа одржаној 22.02.2011. године донета је одлука о 

именовању  чланова Комисије за самовредновање и праћење квалитета (у даљем 

тексту Комисија),а за председника Комисије изабран је др Александар Раковић. 

Систем обезбеђења квалитета представљен је адекватном организационом 

структуром Комисије, чији су основни циљеви: обезбеђење, унапређење и развој 

квалитета студијског програма, наставе и истраживачког рада. Комисија дефинише 

послове и задатке наставника, сарадника, студената и чланова комисије  у 

доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење 
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квалитета. Број чланова Комисије, њен састав и структура, делокруг рада, права, 

обавезе и одговорности ближе су утврђени  Правилником о избору и раду комисије 

за самовредновање и праћење квалитета. 

У складу са Болоњском декларацијом, Висока техничка школа струковних 

студија је приступила реформи заснованој на захтевима савремених студија у 

складу са европским стандардима. Истовремено је извршена и хармонизација 

програма (курикулума) на нивоу свих високих школа Србији, а у значајној мери и 

са високим школама струковних студија у Европској унији. Међународна сарадња, 

у свим аспектима делатности Школе, јесте стратешко опредељење за будући рад 

Школе. Стратегијом контроле и унапређења квалитета, тј. програмом 

институционалне евалуације дефинисаће се јаке и слабе стране Школе, 

првенствено у светлу мисије Школе. 

Школа кроз своје образовне, истраживачке и друге активности, доприноси 

квалитетном и ефикасном образовању струковних економиста, чије знање и 

вештине одговарају првенствено потребама привреде, али и захтевима осталих 

привредних субјеката у Србији и региону.  

Школа оспособљава студенте да буду компетентни у стеченим 

квалификацијама и настоји да омогући стицање неопходног знања за  даље учење и 

усавршавање кроз специјалистичке студије, као и кроз све облике  и нивое 

континуираног образовања. 

Школа настоји да оствари свеобухватније прожимање образовне, 

истраживачке и стручне делатности, кроз активније дидактичке приступе у 

наставном процесу који промовишу креативност, истраживачки приступ и синтезу 

стечених знања и вештина. 

Школа настоји да створи окружење у коме ће студенти, наставници и 

сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје 

знање, при чему ће  сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Школе бити 

препознат, признат и вреднован. 

Школа је посвећена циљевима који подразумевају ширење образовних и 

струковних искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицање 

вештина које су активним и информисаним члановима друштва неопходни за 

интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине, која је у процесу 

сталних промена. Као јавна образовна институција у демократском друштву, 

Школа се мора придржавати следећих начела: 

 да преузима одговорност за развој свих школских ресурса; 

 да студентима пружа стручна знања која одговарају новим захтевима 

локалне, националне и интернационалне заједнице; 

 да прихвата интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се 

успешно уклапати у глобално друштво и обезбеђивањем мобилности 

наставног кадра и студената; 

 да у потпуности примењује нове образовне технологије и подстиче 

сазнајне процесе; 

 да у свим областима свог деловања развија систем осигурања квалитета 

следећи принципе сталног унапређивања и имплементације савремених 

достигнућа; 
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 да тежи изврсности у свим облицима истраживачког рада, укључујући и 

мултидисциплинарне области, како би се допринело очувању и 

унапређењу знања.   

 

У складу са наведеном политиком Школе, Комисија систематски ради на 

подизању нивоа квалитета свих активности у Школи (наставе, система оцењивања, 

истраживачке делатности, специјалистичких студија, система контроле квалитета 

наставних и ваннаставних активности).  

Комисију, као стручно и саветодавно тело, образује Наставно веће. Циљ 

образовања Комисије за самовредновање и праћење квалитета је побољшање 

квалитета наставног процеса, студијских програма и услова рада. 

Надлежност Комисије за самовредновање и праћење квалитета везана је за 

обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада; као и спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада. 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета утврђује се начин и 

поступак самовредновања.  

 Комисија примењује поступке који су у складу са критеријумима утврђеним 

правилником, који доноси министар надлежан за послове високог образовања. 

Комисија се састоји од 7 (седам) чланова, а на првом састанку именује 

председника Комисије и спроводи поступак самовредновања и оцењивања 

квалитета студијског програма, наставе и услова рада у интервалима од највише 

три године у складу са стандардима које доноси Национални савет. 

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. Комисија за 

самовредновање и праћење квалитета подноси извештаје о спроведеним 

поступцима самовредновања Наставном већу и директору Школе. Надлежност и 

остала питања везана за рад комисије уређује се Правилником о избору и раду 

Комисије за самовредновање и праћење квалитета. 

  У раду Наставног већа  могу да учествују представници студената и то: у 

расправи, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета 

наставе, реформу студијског програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивању броја ЕСПБ бодова.  

Студентски парламент се бави заступањем интереса свих студената Високе 

техничке школе струковних студија у Београду у складу са Правилником о раду 

Студентског парламента. Кроз рад Студентског парламента и његових 

организационих јединица остварује се: 

 

 заступање интереса студената кроз учешће у органима управљања Школе, 

према члановима 52. и 55. Закона о високом образовању, као и учешће у раду 

Студентске конференције, према члану 22. Закона о високом образовању; 

 ефикаснији образовни систем; 

 организовање и координација студентске научноистраживачке делатности; 

 учешће у пројектима од значаја за интересе студената; 

 побољшање стандарда студената; 

 остваривање различитих облика сарадње са студентским и другим 

високообразовним институцијама у земљи  и иностранству; 
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 афирмација знања и науке; 

 издавање студентских часописа (штампаних и електронских); 

 организовање културних и забавних манифестација; 

 подстицање студената на ангажовање по питањима од ширег друштвеног  

значаја (људска права, екологија, хуманитарни рад и сл.); 

 друге активности од интереса за студенте Високе техничке школе 

струковних студија у Београду. 

 

Начин избора чланова парламента, надлежност, начин деловања и др., ближе 

се уређује Правилником о раду студентског парламента. 

Статутарно је дефинисана и Политика квалитета Школе. Основна 

опредељења Школе у погледу дефинисања и сталног развоја Политике квалитета 

су: 

 праћење савремених светских тенденција у области образовања; 

 примена резултата научних истраживања у процесима наставе; 

 стално усавршавање и подизање нивоа квалитета рада запослених; 

 обезбеђивање свих логистичких процеса највишег квалитета; 

 примена савремених метода и техника образавања студената; 

 задовољавање захтева студената, корисника услуга, друштва и окружења; 

 подизање нивоа информационог система и друге опреме. 

 

Статутом Школе и другим општим актима је дефинисано да су сви запослени 

одговорни за развој и унапређење квалитета рада и да пружају максималан 

допринос политици квалитета Школе одговарајућим личним, научним  и стручним 

развојем, као и доприносом у раду и унапређењу процеса рада, постизањем 

високих стандарада у свим пословним процесима Школе. 

У складу са дефинисаном политиком, стратегијом и осталим документима 

везаним за квалитет, Школа доноси следећа општа акта у складу са Законом о 

високом образовању и овим Статутом:  

1. Правилник о режиму  студија; 

2. Правилник о условима, поступку и начину уписа 

3. Правилник о специјалистичким студијама; 

4. Правилник о избору наставника;  

5. Правилник о усклађивању стечених академских и стручних назива; 

6. Правилник о полагању испита; 

7. Правилник о завршном раду; 

8. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета; 

9. Правилник о раду Комисије за самовредновање и праћење квалитета; 

10. Етички кодекс; 

11. Правилник студентског парламента; 

12. Правилник о издавању уџбеника и других публикација; 

13. Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

14. Правилник о заштити од пожара; 

15. Правилник о организацији буџетског рачуноводства; 

16. Правилник о канцеларијском и архивском пословању; 

17. Правилник о раду; 
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18. Правилник о систематизацији и организацији послова; 

19. Пословник о раду Савета; 

20. Пословник о раду Наставног већа; 

21. Правилник о стандардима и поступцима за самовредновање и обезбеђење 

квалитета; 

22. Стратегија обезбеђења квалитета; 

23. Акциони план. 
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SWОТ анализа - извештај 

SWOT АНАЛИЗА ОБЛАСТИ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

А) ПОСТОЈАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ ПОСЕБНОГ ТЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

- Комисију, као стручно и саветодавно 

тело, образује Наставно веће и 

студентска организација и тиме је одваја 

од органа управљања. У предности 

свакако треба убројати и надлежност 

Комисије за самовредновање и праћење 

квалитета. Та надлежност везана је за 

обезбеђење, унапређење и развој 

квалитета студијскog  програма, наставе 

и услова рада, као и спровођење 

поступка њиховог самовредновања и 

оцењивања. Комисија примењује 

поступке који су у складу са 

критеријумима утврђеним правилником, 

који доноси министар надлежан за 

послове високог образовања и тиме се 

спречава снижавање критеријума за 

праћење квалитета рада Школе, 

Комисија се састоји од пет чланова (три 

представника школе и два представника 

студената) који спроводе поступак 

самовредновања и праћења квалитета 

студијског програма, наставе и услова 

рада у интервалима од највише три 

године, у складу са стандардима које 

доноси  Национални савет а у поступку 

утврженим правилником о 

самовредновању 

Кратак мандат представника студената 

у Комисији за оцену квалитета.  

 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Хармонизација система високог 

образовања са регионалним и европским 

окружењем. Обезбеђење квалитета 

подразумева неопходност усвајања 

норми и стандарда који промовишу 

квалитет и једнакост, као и поверење 

засновано на заједничким вредностима, 

култури и традицији.  Систем квалитета 

мора се реализовати на 

институционалном, националном и 

Недовољна заинтересованост студената 

и дела наставника за стварно учешће у 

оцени квалитета и предлагање мера за 

унапређење квалитета.  
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интернационалном нивоу. Национални 

систем обезбеђења квалитета мора бити 

компатибилан у погледу критеријума и 

процедура са другим земљама, како би 

се олакшало признавање и вредновање 

диплома, и тако повећала могућност 

запослења на европском тржишту радне 

снаге.  

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ПОСТОЈАЊА И НАДЛЕЖНОСТИ ПОСЕБНОГ ТЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

Предлог је да се у разматрању проблема апликације болоњског модела 

високог образовања у Србији не сме занемарити чињеница o потреби постојања 

образовног система организованог по принципу стриктне хијерархијске 

институције у којој је обављање послова руковођења стриктно одвојено од наставе 

(да не би дошло до сукоба интереса), док се избор руководилаца, наставника и 

реализација наставе и вредновање резултата њиховог рада обавља по прецизно 

утврђеним процедурама ко, шта, колико, како и када ради. Контрола би требало да 

буде измештена у установе посебног типа, како би се што објективније сагледао 

процес праћења квалитета. 

Унапређење квалитета постојања и надлежноси посебног тела за унапређење 

квалитета подразумева неопходност усвајања норми и стандарда који промовишу 

квалитет и једнакост, као и поверење засновано на заједничким вредностима, 

култури и традицији.  Систем квалитета мора се реализовати на институционалном, 

националном и интернационалном нивоу. 

 

Б) НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА У СИСТЕМУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

КВАЛИТЕТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Орган управљања Школе је Савет 

Школе (у даљем тексту: Савет). 

Предност је што избор чланова Савета 

из реда наставника врши Наставно веће, 

из реда ненаставног особља 

администрација, из реда студената 

Студентски парламент, а из реда 

оснивача оснивач. Предност је број и 

структура чланова Савета. Савет броји 

17 чланова. Савет чине 11 представника 

запослених у Школи од којих су 7 

(седам ) из редова наставника, 4 (четири) 

из реда ненаставног особља, преосталих 

6 (шест) чланова чине по три 

представника оснивача и студената. 

Посебна предност за обезбеђење 

Без обзира на то што оснивач у укупном 

броју чланова Савета нема никакву 

доминацију, представнике оснивача у 

Савет именује и разрешава оснивач на 

недовољно дефинисан начин. Савет, 

ниједном реченицом из делокруга свог 

рада, утврђеним Законом, али и 

делокуруга рада утврђеним Статутом, 

није повезан са системом обезбеђења 

квалитета.  
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квалитета је што се представници 

Школе у Савету бирају тајним гласањем.  

Једна од најважнијих предности је 

постојање представника студената у 

Савету. Представнике студената бира и 

разрешава Студентски парламент.  

Предност је и постојање Пословника о 

раду Савета, Правилника о раду 

Студентског парламента. 

O (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Променом законске регулативе, могуће 

је прецизније утврдити делокруг рада 

Савета и, што је најбитније, доделити му 

одговорност у области система 

обезбеђења  праћења квалитета. Кроз 

континуирано ажурирање правног 

оквира, који мора бити еластичан 

(дерегулативан), може се утицати на рад 

управљачких органа у погледу  

обезбеђења квалитета. Хармонизација 

система високог образовања са 

регионалним и европским окружењем, 

што је претпоставка веће мобилности 

студената и наставника утицаће на 

иноватиност и унапређење рада 

управљачког тела у погледу система 

обезбеђења квалитета. Систем квалитета 

мора се реализовати на 

институционалном, националном и 

интернационалном нивоу. Примарна 

одговорност за квалитет остаје на свакој 

установи високог образовања, што се 

мора реализовати у оквиру усвојеног 

националног система квалитета.  

Национални систем обезбеђења 

квалитета мора бити компатибилан у 

погледу критеријума и процедура са 

другим земљама, како би се олакшало 

признавање и вредновање диплома, и 

тако повећала могућност запослења на 

европском тржишту радне снаге. 

Посебну пажњу треба посветити 

стварању квалификованог особља као 

подршка усвојеном систему квалитета. 

То квалификовано особље ће се наћи и у 

управљачким органима. Ово јесу 

Актуелна догађања у сфери политичке, 

економске и социјалне стратификације у 

Србији су у великој мери опречна, па 

оцењивање реалних домета могућности 

имплементације принципа Болоњске 

декларације није могуће извести без 

детаљне анализе њеног утицаја на 

садржај промена у организационој 

структури и менаџменту 

високошколских установа и садржају 

културе живота и рада наставног 

особља. То се односи и на садржај 

промена у управљачкој функцији 

Школе, односно у раду Савета. Законом 

мора бити дефинисано  активније 

учешће студената у креирању свих 

докумената квалитета, активније и 

масовније учешће у раду управљачких 

тела, тј. Савета. Контрола није 

измештена у установе посебног типа, 

како би се што објективније сагледао 

процес праћења квалитета. Претња је 

што национални управљачки орган нема 

довољно јасно дефинисану представу о 

систему обезбеђења квалитета, а то се 

може одразити на лоше доношење 

одлука у вези са управљањем системом 

унапређења квалитета. 
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могућности које долазе из окружења и 

које могу значајно унапредити рад 

Савета као управљачког тела. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА У СИСТЕМУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

КВАЛИТЕТА 

 

Повољнија финансијска подршка надлежног министарства у вези са 

унапређењем квалитета, могла би да допринесе повећању фреквентности екстерних 

провера система обезбеђења квалитета. Без потребне финансијске подршке настаје 

претња да се о унапређењу квалитета надлежности органа управљања у систему 

обезбеђења квалитета, брине од акредитације до акредитације. 

 

Размотрити могућност формирања истраживачко-образовних центара 

изврсности, који би имали регионалну и европску препознатљивост. Ови центри би 

се формирали на регионалном нивоу у одређеним интердисциплинарним 

областима, флексибилном концентрацијом чланова интерних тела за 

самовредновање и праћење квалитета, како би се ефикасније и ефективније 

утицало на формирање стандарда надлежног министарства и стандардизовао, на 

још нижем нивоу, систем управљања квалитетом. Такви центри би се бавили и 

проблемима учествовања управљачких органа у систему обезбеђења квалитета. 

 

В) НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ПОСЛОВОЂЕЊА У СИСТЕМУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

КВАЛИТЕТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Орган пословођења Школе је директор. 

Предност је што се Директор бира из 

редова професора Школе који су у 

радном односу у Школи са пуним 

радним временом, на неодређено време, 

са најмање пет година радног искуства у 

звању професора, због искуства и 

независности у погледу система 

обезбеђења квалитета. Предност је и 

кратак мандат директора, који се бира на 

три године са могућношћу једног 

поновног избора чиме се онемогућава 

његово устаљивање (лоша пракса 

пословођења). Предност је што је и 

Статутом дефинисано да доноси и 

реализује политику и стратегију 

обезбеђења квалитета у раду Школе.  

Улога директора није прецизно 

регулисана Законом и другим актима у 

систему обезбеђења квалитета. 

 

 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 
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Променом законске регулативе, могуће 

је прецизније утврдити делокруг рада 

пословодног органа.  

 

Законом мора бити дефинисано 

активније учешће студената у креирању 

свих докумената квалитета, активније и 

масовније учешће у раду управљачких 

тела тј. Савета, чиме ће се значајније 

утицати и на рад пословодног органа, тј. 

Директора. Претња је што пословодни 

орган Школе нема дефинисану улогу о 

систему обезбеђења квалитета, што га 

може довести до тога да доноси лоше 

одлуке из домена пословођења. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ПОСЛОВОЂЕЊА У СИСТЕМУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

КВАЛИТЕТА 

Формирање истраживачко-образовних центара изврсности, који би имали 

регионалну и европску препознатљивост. Ови центри би се формирали на 

регионалном нивоу у одређеним интердисциплинарним областима, флексибилном 

концентрацијом чланова пословодних органа, како би се ефикасније и ефективније 

утицало на формирање стандарда надлежног министарства и стандардизовао, на 

још нижем нивоу, систем управљања квалитетом. Такви центри би се, између 

осталог, бавили креирањем конкретних предлога у домену надлежности органа 

пословођења у систему обезбеђења квалитета. 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 3. 
 

Прилог 3.1 Oдлука Привременог управног одбора Школе о усвајању Статута. 

Прилог 3.2. Одлука Савета Школе о усвајању измена и допуна Статута 

Прилог 3.3 Статут Високе техничке школе струковних студија. 

Прилог 3.4 Измене и допуне Статута 

Прилог 3.5 Спроведене анкете 

Прилог 3.6 Извештај о самовредновању 

Прилог 3. 7 Одлука о усвајању извештаја о самовредновању 
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Стандард 4: 

Квалитет студијског програма 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу 

његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз 

осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету 

програма од одговарајућих организација из окружења. 

4.1   Циљ студијских програма образовање стручњака за рад у разнородним 

подручјима струке, за разумевање најважнијих теоријских принципа и метода, 

активно коришћење стручних и методолошких сазнања.  

Задатак Школе је да студентима обезбеди  врхунска знања, вештине и 

способности аналитичког размишљања и решавања стручних проблема у раду и 

развоју техничке делатности по највишим светским стандардима. 

Оспособљавајући студенте за критичко вредновање и одговорно деловање 

на радном месту утиче се на развијање позитивних вредности при савладавању 

вештина потребних за рад, као и  на стварање свести о вредностима наше земље и 

значаја развоја њених потенцијала за привредни раст и развој Србије. 

Остваривање ових основних циљева базира се, пре свега, на непосредној 

сарадњи са свим субјектима повезаним са непосредном производњом и повезаним 

услужним делатностима, као и на континуираном усавршавању и (по потреби) 

измени наставних програма и  процеса према највишим усвојеним стандардима. 

На путу имплементације Болоњског процеса, школа је од школске 2008/09 

године увела трогодишње студије и усвојила нове студијске програме. Израдом 

новог студијског плана и програма и преласком с двогодишњег на трогодишњи 

студијски програм, усвојен је садржај студијских плана ради што квалитетнијег 

образовања кадрова у Индустријском инжењерству и  Машинском инжењерству. 

Школа обезбеђује квалитет студијских програма кроз праћење и проверу 

образовних циљева, структуре радног оптерећења студената, као и кроз 

осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација од послодаваца, 

Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација.  

Да би обезбедила потребан квалитет, Школа сваке године проверава и по 

потреби изнова одређује: 

 структуру и садржај студијског програма у погледу односа академско-

општеобразовних предмета, научно-стручних предмета и стручно 

апликативних предмета; 

 радно оптерећење студената, мерено ЕСПБ бодовима; 

 исход и стручност коју добијају студенти када заврше студије и 

могућности запошљавања и даљег школовања, и 

 учешће студената у оцењивању квалитета студијског програма путем 

анкете. 

 

Студијски програми Компјутерски машински системи и  Индустријско 

инжењерство који су конципирани по угледу на водеће европске образовне 

институције, примењује се од школске 2008/2009. године. Настали су  иновирањем 

наставног плана и програма из школске 2002/2003. године, увођењем нових 
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обавезних и изборних предмета, као и реорганизацијом наставног процеса. Изборне 

предмете студент бира из понуђене групе предмета. Настава из датог предмета 

организује се у облику предавања и вежби, ако је укупан број студената на 

изабраном предмету већи од лимита одређеног студијским програмом. У 

супротном, настава се изводи менторски. То ће учинити да наши кадрови буду 

препознатљиви на домаћем тржишту. 

Дипломирани студенти стичу високо образовање, стручни назив Струковни 

инжењер индустријског инжењерства и Струковни инжењер машинства првог 

степена.   

 Увођењем нових предмета с могућношћу њиховог избора, као и стручним 

радом у предузећима, остварен је квалитетан помак ка захтевима праксе. Поред 

тога, реализоваће се и програми сарадње са домаћим и иностраним школама и 

факултетима који образују кадрове.  

У структури ових студијских програма  предмети су подељени на 

општеобразовне, научно-стручне и стручно-апликативне предмете. У првој години 

преовлађују општеобразовни предмети који дају полазну основу будућим 

студентима ових курикулума (добија се 60 ЕСПБ). Друга година садржи научно-

стручне предмете и делом стручно-апликативне предмете, чиме се полазницима 

пружају сазнања из уже стручних области основног струковног студијског 

програма  (добија се још 60 ЕСПБ). У последњој (трећој) години студија, 

апликативним и стручним предметима, стичу се вештине применљиве у пракси 

(додатно још 60 ЕСПБ). После треће године студија предвиђена  је одбрана 

завршног рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ.  

У следећој фази школовања, студентима је омогућен упис специјалистичких 

струковних студија који представља други степен образовања студената у трајању 

од годину дана (60 ЕСПБ).   

При реализацији специјалистичких струковних студија полазници стичу 

савремена знања у теорији, методологији и апликативности како на међународном 

и националном нивоу, тако и на нивоу предузећа. Зато специјалистичке струковне 

студије имају модуларни карактер. Путем изборних дисциплина, семинарских 

радова и специјалистичког рада полазницима се омогућава жељена 

специјализација. На тај начин, полазници овог облика студирања добијају висок 

степен теоријског, аналитичког и практичног знања. 

Садржаји студијских програма за  основне струковне и специјалистичке 

струковне студије, рађени  су према Закону о високом образовању, а структура и 

остали елементи према стандардима за акредитацију, које је донео Национални 

савет за високо образовање.  

Студијски програм је јавно доступан на Интернет страници Високе техничке 

школе струковних студијa http://www.visokatehnicka.edu.rs 

4.2  У праћењу квалитета студијског програма значајну улогу имају 

запослени и студенти. Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета 

(Прилог 2.2 ) предвиђено је да основни метод вредновања буде анкетирање. 

Анкетирањем је обухваћено наставно и ненаставно особље Школе, активни и 

дипломирани студенти и послодавци. На основу спроведеног анкетирања урађен је 

извештај (Прилог 3.4) који је разматрала и усвојила Комисија за самовредновање. 

http://www.visokaturisticka.edu.rs/plan.php
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Резултати анкетирања су један од индикатора шта треба кориговати у наредном 

периоду. 

Висока техничка школа струковних студија обезбеђује студентима учешће у 

оцењивању и осигурању квалитета студијских програма, кроз редовно анкетирање 

студената као и учешће у органима Школе. Анкете студенти попуњавају након 

завршетка наставе у одговарајућем семестру. Обрасци анкетних упитника су 

конципирани тако да садрже питања са понуђеним одговорима и отворена питања 

без понуђених одговора, која студентима пружају могућност да изнесу своје 

коментаре, запажања и предлоге. Током самовредновања студенти оцењују:   

1. Квалитет рада органа управљања и студентске службе; 

2. Квалитет наставног процеса; 

3. Објективност оцењивања; 

4. Услови и организација студијског програма; 

5. Квалитет рад библиотеке и информационог система школе; 

Примерци анкета се налазе у Прилогу  4.8.  

4.3 Висока техничка школа струковних студија редовно прибавља повратне  

нформације од дипломираних студената (анкета и резултати анкете налазе се у 

прилогу број 4.5), послодаваца, представника Националне службе за запошљавање 

и других одковарајућих служби  које су од великог значаја за оцену квалитета 

студијског програма (анкета и резултати анкете налазе се у прилогу број 4.6). 

Дипломирани студенти, током свечане доделе диплома попуњавају упитник којим 

вреднују студијски програм, односно оцењују практичну употребљивост знања 

стеченог током школовања. Ови студенти могу да сагледају целокупан студијски 

програм који су завршили, и најчешће имају неколико месеци искуства у струци, па 

се самим тим очекује објективност у оцењивању.  

4.4 Висока техничка школа струковних студија врши вредновање наставног 

процеса, учесника у наставном процесу – наставника и студијског програма, у 

складу са Правилником о самовредновању и оценивању. На основу ових анализа, 

Висока техничка школа струковних студија прати квалитет студијског програма, а 

уколико је потребно предузима корективне или превентивне мере, чиме врши 

одређена побољшања.  

Анкетни упитник за спровођење самоевалуације студијског програма 

садржи питања: 
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Студијски програм  

Година студија 
1. Основне струковне 

студије______ 

2. Специјалистичке струкове 

студије 

Начин студирања 1. Буџет 2. Самофинансирање 

 

Редни 

број 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОЦЕНА 

1. Квалитет студијског програма оцењујем са:  1 2 3 4 5 

2. Теоријска и практична настава су усклађене: 1 2 3 4 5 

3. Предавања су ми веома корисна (садржајна, јасна, 

интересантна): 
1 2 3 4 5 

4. Настава је добро организована и о свему сам на време 

обавештен: 
1 2 3 4 5 

5. Вежбе ме оспособљавају за самосталан рад:                                           1 2 3 4 5 

6. Понуђена литература је адекватна за савладавање 

предмета: 
1 2 3 4 5 

7. Оцените тежину градива: 1 2 3 4 5 

8. Подстицање и укључивање студената за време 

предавања: 
1 2 3 4 5 

9. Техничка средства за илустрацију лекција су довољно 

усавршена: 
1 2 3 4 5 

10. 
Предавања посећујем: 

1 2 3 4 5 
1 - 0-

20% 

2 - 20-

40% 

3 - 40-

60% 

4 - 60-

80% 

5 - 80-100% 

11. Професор је увек ту за време консултација: 1 2 3 4 5 

 

На основу спроведених анкета, имајући у виду недовољну заинтересованост 

студената општа оцена је 4,3. 

  

4.5 Висока техничка школа струковних студија обезбеђује непрекидно 

осавремењивање садржаја курикулума и њихову упоредивост са курикулумима 

одговарајућих високошколских установа у иностранству. Студијски програм се, 

приликом пројектовања, упоређује са три акредитована програма високошколске 

установе из иностранства од којих најмање два припадају Европском образовном 

простору. Студијски програм Високе техничке школе струковних студија у 

Београду усклађен је са сличним високошколским установама у окружењу и 

Европи. 

Изабране референтне институције са којима је успостављена сарадња, или 

смо у преговорима око сарадње, су у Прилогу). 

Елементи за утврђивање сличности програма са референтним иностраним 

институцијама  су: структура основних и изборних предмета у наставним 

програмима; фонд часова за предавања, вежбе и практично ангажовање студената. 

Такође, предвиђени су слични облици стручне праксе за стицање практичних 

знања. Споразуми са организацијама и привредним субјектима за извођење стручне 

праксе у Прилогу 4,9 

4.6 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки 

начин размишљања, дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и 
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вештина у практичне сврхе. Приликом израде наставног плана, програма и 

силабуса (плана предмета), а ради постизања очекиваних исхода учења и 

подстицања студената на стваралачки начин размишљања, дедуктивни начин 

истраживања и практичну примену знања и вештина, изабране су најефективније 

методе извођења наставе, у којима се студентима пружа информација о свим 

елементима везаним за реализацију наставе из сваког предмета појединачно и 

студијског програма у целини.  

Курикулум студијског програма основних струковних студија утврђују: 

листу и структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис, распоред по 

годинама студија, структуру и садржај студијског програма према врстама 

дисциплина (однос академско-општеобразовних предмета, научно-стручних 

предмета и стручно апликативних предмета), радно оптерећење студената 

мерено ЕСПБ за сваки предмет, у складу са Стандардима за акредитацију 

студијских програма. Курикулум студијског програма основних струковних 

студија се налази на интернет страници школе. 

4.7 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 

дипломе одређеног нивоа образовања дефинисани су и доступни на увид јавности, 

путем публикације, информатора, као и у електронској форми на интернет 

страници школе и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања 

студијског програма. 

 

Табела 4.1 Студијски програм који је акредитован на Високој техничкој 

школи са укупним бројем уписаних студенана у школској 2008/2009, 2009/10. и 

2010/11. 

Редни број Студијски прогам 

1.  Компјутерски машински системи 

Број уписаних студената по школској години 

школска година  Број уписаних студената 

2008/2009 43 

2009/2010 53 

2010/2011 92  

 

Редни број Студијски прогам 

2.  Индустријско инжењерство 

Број уписаних студената по школској години 

школска година  Број уписаних студената 

2008/2009 65 

2009/2010 72 

2010/2011 108 

http://www.visokatruisticka.edu.rs/
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Табела 4.3 Проценат дипломираних студената у односу на број уписаних за 

школске  2008/2009 , 2009/10 и 2010/11. 

ГОДИНА БРОЈ ПРОЦЕНАТ 

2008/2009 0 0.00% 

2009/2010 0 0.00% 

2010/2011  49 45,37 % 

  

 

Табела 4.5 Стопа одустајања студената од даљег студирања 

 

ГОДИНА БРОЈ ПРОЦЕНАТ 

2008 7 6.48% 

2009 15 12.00% 

2010 18 9.00% 
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SWОТ анализа - извештај 

А) МЕТОДЕ НАСТАВЕ ОРИЈЕНТИСАНЕ НА УЧЕЊУ ИСХОДА УЧЕЊА  

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Изабране методе наставе оријентисане 

на учење исхода учења прецизно 

изражавају жељену активност студената 

која демонстрира стечено (усвојено) 

знање или вештину. Реч је управо о 

оним активностима које ће се мерити, 

односно пратити и на темељу које ће 

наставник оценити достигнуће 

студената. Избором метода се, осим 

стручних вештина развијају и генеричке 

вештине (иновативност, предузетничке 

вештине, одговорност, флексибилност, 

управљање временом, самопроцена, 

решавање проблема, учити како учити, 

иновативно и креативно размишљање, 

комуницирање, тимски рад, услужне 

вештине, социјална одговорност). 

Конструктивно повезивање исхода 

учења и методе наставе. 

Добро је то што је настава на вежбама 

организована у мањим групама и тако 

усмерена решавању проблема и 

развијању виших нивоа у хијерархији 

исхода учења. Важно је нагласити да се 

настава у мањим групама такође 

пажљиво планира и усклађује са другим 

наставним облицима и повезује са 

исходима учења. 

Верификација наставних метода према 

исходима учења не постоји. 

Известан број професора и даље сматра 

да је предавање најбоља метода која 

омогућава да се покрије садржај 

предмета у унапред задатом времену. 

Ипак тај је начин рада ретко добро 

прихваћен од стране студената уколико 

наставник не уведе иновације у овај 

начин предавања и активности током 

предавања које омогућавају студентима 

да утврде и провере предаване садржаје 

те поставе питања. 

 Већина предавања организована је у 

великим групама где број студената 

прелази стотину, а за извођење наставе 

у великим групама треба се посебно 

припремати.  

 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) - ОПАСНОСТИ 

Студентима треба објаснити разлике 

између појединих облицика наставе, као 

и шта се од њих очекује у поједином 

наставном облику. При изради и 

одабиру наставних материјала и 

организацији предавања треба водити 

рачуна о различитим стиловима учења. 

Уколико се не стигну на настави 

покрити разноврсни приступи, студенте 

треба упутити на прикладне изворе.  

Треба имати на уму да се и пажња 

мотивисаних студената ретко одржи 

дуже од 15 минута уколико нема 

подстицаја од стране наставника, 

односно ако се методе рада не мењају.  
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ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ МЕТОДЕ НАСТАВЕ 

ОРИЈЕНТИСАНЕ НА УЧЕЊУ ИСХОДА УЧЕЊА  

У Србији, на жалост, још увек не постоји систем увођења наставника 

почетника у систем високог школства, као ни прописано формално педагошко-

методичко образовање тако да се школе саме домишљају како то да реше, али при 

томе већина школа, иако тај проблем уочава, не организује додатно образовање за 

наставнике почетнике. С друге стране, квалитет извођења наставе другоразредни је 

критеријум у поступку избора наставника у звања тако да је системски приступ 

решавању проблема релативно слабог квалитета извођења наставе, далеко од 

остваривог. Овде је значајно споменути и е-учење као важну компоненту 

савременог поучавања на свим нивоима. Ако се жели максимизирати ефект е-

учења у контексту поучавања и квалитета наставе на високошколској институцији, 

важно је увести е-учење. 

Б) СИСТЕМ ОЦЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА ЗАСНОВАН НА МЕРЕЊУ 

ИСХОДА УЧЕЊА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Оцењивање је у директној вези са 

исходима учења.  С друге стране, 

оцењивање је поуздано, транспарентно и 

правично. Ипак, најважнија 

карактеристика доброг оцењивања је да 

омогућава и подстиче даље учење. 

Преко исхода учења студентима се 

саопштава шта се од њих очекује, 

односно градира се ниво очекивања. 

Према исходима учења се припремају 

методе поучавања, али и методе праћења 

напретка студената и оцењивање 

њихових достигнућа. Конструктивно 

повезивање исхода учења и оцењивања. 

Професор аутономно одлучује, 

узимајући у обзир природу предмета и 

његов положаја у студијском програму, 

до ког нивоа жели довести студента у 

одређеним сегментима програма. 

Недовољна доступност информација о 

систему оцењивања заснованом на 

мерењу исхода учења. Непостојање 

јединственог система препорука у вези 

са правилним формулисањем исхода 

учења студената Високе техничке 

школе струковних студија.  

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Разрада методике исхода учења и 

њихове дисеминације у оквиру састава 

за осигурање квалитета у високом 

образовању и њихова имплементација. 

На темељу конструисаних исхода учења 

отвара се дијалог са послодавцима о 

компетенцијама струковних економиста, 

а на основу тога се ради на унапређењу 

планова и програма студија. Израда 

таблица исхода учења и повезивање 

исхода са оцењивањем студената и 

завршним компетенцијама. 

Недостатак приручника за исходе учења 

на српском језику који би користили 

наставници, студенти, али и 

послодавци. 
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ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА 

ОЦЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА ЗАСНОВАН НА МЕРЕЊУ ИСХОДА УЧЕЊА 

Изузетно је важно, да се код оцењивања води рачуна о различитости 

студената тј. да се узима у обзир да студенти имају различите стилове учења, 

односно различиту мотивацију за учење. У основи се може рећи да су поједини 

студенти оријентисани на „добијање оцена“ и завршетак студија, док су други 

усмерени на учење и напредак. С друге стране, има и студената који уживају 

радећи у интеракцији с другима и мотивишу их друштвени контакти и мреже. Због 

тога се питањима формулисања, спровођења и контроле исхода учења морају 

интензивније бавити сви субјекти привреде и шире. Дакле, наш предлог је израда 

приручника, пре свега за исходе учења, који осим теоријске подлоге и 

методолошког концепта садржи и примере из праксе. Након тога следе примери 

исхода учења на разиличитим нивоима: ниво струковних студија, ниво програма, 

предмета, те исходи учења на нивоу наставне целине. Посебно поглавље би се 

бавило оцењивањем студента, тј. провером исхода учења, јер се  показало да у 

Србији постоји мало писаних извора новијег датума о тој теми, као и да 

разумевање улоге оцењивања у наставном процесу и учењу, треба детаљније 

објаснити. Предлог је да посебна пажња буде посвећена могућностима за 

запослење студента, односно анализи тога како тржиште рада утиче на израду 

исхода учења и њихову проверу. Такође, потребно је истражити улогу исхода 

учења у целокупном саставу осигурања квалитета у високом обазовању. 

 

В) УСАГЛАШЕНОСТ ЕСПБ ОПТЕРЕЋЕЊА СА АКТИВНОСТИМА УЧЕЊА 

И ОЧЕКИВАНИМ КОМПЕТЕНЦИЈАМА БАЗИРАНИМ НА 

ДЕСКРИПТОРИМА КВАЛИФИКАЦИЈА ОДРЕЂЕНОГ ЦИКЛУСА 

ОБРАЗОВАЊА 

С      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ  W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Конструктивно повезивање исхода 

учења  и ЕСПБ оптерећења. ЕЦТС (енгл. 

ECTS Credit, European Credit Transfer 

and Accumulation System) је систем 

прикупљања и преношења бодова који је 

усмерен према студенту, а темељи се 

на транспарентности исхода (резултата) 

учења и самих процеса учења. ЕЦТС 

исказује обим стечених компетенција, а 

одређује се на темељу укупног времена 

које је утрошио просечан студент да би 

их стекао. Његов циљ је олакшати 

планирање, спровођење, евалуацију, 

признавање и вредновање 

квалификација и јединица учења, као и 

студентске мобилности. Износ радног 

оптерећења студента у формалном 

контексту учења у једном семестру је 30 

Неадекватна валидација исхода учења 

која се састоји у редовној повратној 

информацији од стране студената о томе 

да ли се одређени исходи постижу и да 

ли је усаглашеност ЕСПБ оптерећења са 

активностима учења потребним за 

достизање очекиваних исхода учења 

задовољавајућа. На основу ових 

информација, спровођење потребних 

активности на крају сваке године или 

семестра и то на свим нивоима где се 

покаже потреба. Периодично 

понављање овог корака води ка 

побољшању знања и оспособљености 

студената за тржиште рада. 
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ЕЦТС бодова. У већини случајева 

радно оптерећење редовног студента у 

једној години износи од 1500 до 1800 

сати, те стога један ЕЦТС бод износи од 

25 до 30 сати рада. 

О     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
Т      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Исходи учења помажу Школи да 

осигура хоризонталну и вертикалну 

конзистентност програма студија, као и 

да се припреми за реакредитацију. 

Разрадити методологију ЕСПБ бодова 

по предметима. 

Немогућност провере утицаја задатих 

исхода на оптерећење студената тј. на 

обавезе студената исказане у ЕЦТС 

бодовима. 

  

 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 4. 

 

Taбeлa 4.1  Листа студијских програма који су акредитовани са укупним 

бројем уписаних студената за школске 2008/09, 2009/10 и 2010/11 

Табела 4. 2 Обухваћеност сваког програмског исхода у оквиру обавезних 

предмета појединачних студијских програма 

Прилог 4.1 Уверење о акредитацији установе и дозвола за рад.  

Прилог 4.2 Проценат дипломираних студената у односу на број уписаних  
школске 2008/09, 2009/10 и 2010/11. 

Прилог 4.3 Просечно трајање студија у школској 2008/9, 2009/10 и 2010/11 

години  

Прилог 4.4 Стопа одустајања студената од даљег студирања  

Прилог 4.5 Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на 

остварене ЕСПБ бодове (60;  37-60; мање од 37) за студијски програм  

Прилог 4.6 Спроведене анкете студената  

Прилог 4.7.  Доказ да су примери исхода учења за програме представљени 

на интернет страни високошколске установе 

Прилог 4.8 Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског 

програма, наставе и услова рада. 

Прилог 4.9. Уговори и  Задовољство послодавца стеченим квалификацијама 

дипломаца  
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Стандард 5: 

Квалитет наставног процеса 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 

укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 

доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета 

наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет 

наставе није на одговарајућем нивоу. 

Контрола квалитета садржаја и метода наставе, обавља се путем: 

 студентске анкете,  

 процесом самоевалуације и  

 на основу екстерне евалуације. 

5.1  Студентском анкетом врши се оцењивање квалитета свих облика 

наставе на наставном предмету и то за сваког наставника или сарадника 

појединачно. Оцена вредновања педагошког рада наставника од стране студената је 

један од кључних елемената код избора и напредовања наставника. Вредновање 

педагошког рада наставника од стране студената врши се два пута годишње. 

Добијене оцене разматра директор Школе и предлаже корективне мере за 

побољшање. 

Након завршене наставе и обављених испита у семестру, врши се контрола 

квалитета рада – планова рада на наставном предмету анкетирањем студената. 

Анкету иницира Председник комисије за квалитет, а остали чланови комисије за 

квалитет је спроводе и обављају статистичку обраду података. Резултати анализе 

анкете достављају се Директору и Председнику комисије за квалитет. 

Поступак анкетирања обухваћен је Правилником о самовредновању и 

оценивању квалитета. Председник комисије за квалитет са резултатима 

статистичке обраде анкете упознаје Наставно веће на првој наредној седници.  

5.2   План и распоред наставе на наставном предмету има основни циљ да 

информише студенте о наставном предмету: садржини и начину рада, динамици 

рада, литератури, као и о оцењивању на наставном предмету. На тај начин, 

студенти ће унапред знати шта могу да очекују и биће боље припремљени за рад на 

наставном предмету, чиме ће се унапредити и ефикасност студирања. План рада 

омогући ће бољу контролу квалитета наставе на наставном предмету. 

Упоређивањем и повезивањем исхода учења наставних метода и метода процене 

исхода учења добиће се јасна слика о испуњавању циљева предмета.  

План рада на наставном предмету израђује предметни наставник 

(наставници) са сарадницима. У случају да има више наставника на наставном 

предмету, Директор предлаже, а Веће усваја носиоца предмета који је одговоран за 

израду плана рада. 

Директор доставља свим наставницима календар наставе најкасније до 1. 

септембра текуће школске године за наредну школску годину.  

Наставник је дужан да на наставном предмету изради План рада или да га 

модификује најкасније до 15. септембра текуће школске године за зимски семестар 

наредне школске године, а до 1. фебруара за наредни летњи семестар. 
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План рада на предмету усваја Веће. Наставници су дужни да на првом часу 

обавесте студенте о плану рада за дати предмет, као и да поставе све информације 

о предмету на сајт школе. 

Распоред наставе (предавања и вежбе) је истакнут на огласним таблама и на 

сајту Школе најмање седам  дана пре почетка наставе. Доследност спровођења 

распореда наставе прати се кроз дневник одржавања наставе који, након одржаних 

часова, попуњава предметни професор, односно стручни сарадник. Распоред 

консултација је истакнут на огласним таблама и сајту Школе.  

Прилог : Евиденција одржавања предавања, вежби и консултација. 

ДНЕВНИК НАСТАВЕ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА 

       школска -------. год. 

назив предмета___________________________________________ 

име и презиме сарадника___________________________________ 

зимски/летњи семестар (заокружити) 

 

Р.Б. датум ПРЕДАВАЊА 

(бр. часова) 

 

ВЕЖБЕ 

(бр. часова) 

КОНСУЛТ. 

(бр. часова) 

САРАДНИК 

(потпис) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 укупно одржано     

 

 Распоред полагања испита у појединим испитним роковима објављује се у 

складу са претходно усвојеним и на сајту школе истакнутим календаром наставе и 

испита за одговарајући семестар. 

5.3   Настава (предавања и вежбе – аудиторне и лабораторијске) се обавезно 

одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су: 

 предавања, 

 интерактивни облици наставе,  

 анализа случајева,  
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 индивидуални и групни рад и пројекти,  

 презентације,  

 семинарски радови итд.  

У реализацији наставе, кроз курикулум сваког предмета, где год је то 

могуће, остварује се интерактивна настава у којој студенти практично показују 

примену научених вештина у решавању проблема из праксе. 

Конкретну комбинацију облика наставе одређује сам наставник. Наставник 

је обавезан да студенте упозна са изабраним начином рада на предавањима и 

вежбама, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних компетенција. 

5.4    Школа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, 

донесе и учини доступним студентима (преко сајта школе и на првом часу 

предавања) план рада који укључује следеће: 

Циљ. Укратко објашњен основни циљ предмета, место и улога у укупном 

образовању студената, као и корелација наставног предмета са осталим сродним 

наставним дисциплинама. 

Исходи образовања (стечена знања). Описује основна знања која ће 

студент стећи изучавањем наставног предмета и доприносе укупној компетенцији 

студента. Исходи би требало да буду неки од следећих: способност анализе, 

синтезе и предвиђања решења; способност примене метода, поступака и процеса 

научноистраживачког рада; способност развоја индивидуалног, тимског и 

пројектног концепта рада; способност критичког и самокритичког мишљења и 

приступа; способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења усменим 

путем или у писаном облику.  

Садржај (структура) предмета. Тематске целине и области које ће се 

изучавати, водећи рачуна да семестар има 15 радних недеља, у складу са 

календаром наставе и распоредом часова. 

Услови за похађање наставе. Наведени предмети и области које је 

неопходно познавати, односно претходно положити за успешно праћење и 

савладавање предмета. 

Облици наставе. Предавања и вежбе – аудиторне и лабораторијске 

обавезно се одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада наведених у 

тачки 5.3. 

Начин оцењивања на наставном предмету. Успешност студената у 

савладавању наставног предмета прати се континуирано током наставе и изражава 

се поенима. Планом рада морају унапред бити дефинисани облици рада студената 

који се оцењују, начин оцењивања сваког облика рада понаособ, број поена које 

облици рада доносе. Пошто се оцењују унапред дефинисани облици рада студента, 

оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на 

испиту. Предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања 

испита) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Литература. У Плану рада наставник мора да наведе обавезну литературу: 

(аутор, назив дела, место издавања, издавач и година издања), водећи рачуна да је 
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стандард оптерећења студента максимално седам страна по часу предавања. Може 

се навести и краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

Подаци о наставницима и сарадницима на наставном предмету. У 

Плану рада се наводе: имена, време пријема, локација кабинета, телефони у школи 

и електронска пошта свих наставника и сарадника на наставном предмету. 

Наставник треба непрекидно да осавремењује програм предмета.  

Кроз књигу предмета, која је јавно публикована на сајту Школе за све 

студијске програме, студенти се упознају са циљевима предмета, садржином 

предмета, планом и распоредом извођења наставе, начином оцењивања и 

литературом коју ће користити током реализације наставе на сваком предмету. 

Кроз књигу наставника, која је такође јавно доступна на сајту Школе, 

студенти могу да се упознају са кратком биографијом наставника и његовим 

компетенцијама. 

5.5  Током наставе, после сваког одржаног предавања или вежби, 

наставници и сарадници уписују у посебан формулар, који се налази у прилогу 

овог документа, све неопходне информације: датум одржавања часова, број часова 

предавања односно вежби, као и наслов тематске јединице која је тог часа 

обрађивана.  

Директор континуирано прати реализацију наставе у току семестра. 

Извештај се доставља Комисији за квалитет  која прати однос планираног и 

реализованог и предлаже одговарајуће мере стручним органима и органима 

управљања Школе. 

5.6   Контрола извођења наставе обавља се у присуству комисије, коју 

именује Директор. Поступак контроле извођења наставе спроводи се у случају да 

се за то укаже потреба. Поступак иницира Директор  или Председник комисије за 

квалитет.  

Комисија саставља Извештај о контроли наставе и о резултатима 

 обавештава Директора. 

Уколико је неопходно, организује се разговор са предметним наставником у 

присуству Председника комисије за квалитет. Током разговора утврђују се могући 

узроци лоших оцена квалитета наставе и доносе мере за унапређење квалитета рада 

наставника. 

Ако предметни наставник и након разговора не побољша квалитет свог 

рада, Директор доноси коначну одлуку о даљим корацима у вези са радом 

наставника. О донетим одлукама Директор обавештава Наставно веће. 

КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 

1. Стандарди садржаја и одржавања предавања 

Наставник је дужан да предавања на наставном предмету изводи према 

усвојеном Плану рада урађеном у складу са овим стандардом. 

Тематске јединице предавања обрађују се по редоследу и недељама који су 

предвиђени Планом рада на наставном предмету. 
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Наставник наставу одржава у временским терминима предвиђеним 

распоредом часова. Промене распореда вршене су само у договору са Директором 

и представницима студената. 

Садржај предавања мора бити тако обликован да она буду корисна за 

савладавање градива и припрему испита. 

2. Стандарди метода предавања 

Потребно је предавања се одржавају на основу разрађених припрема 

наставника на на начин разумљив и јасан студентима који подразумева 

укључивање студената у наставу, њихово критично размишљање и развијање 

логичког закључивања.  

3. Стандарди одржавања вежби 

Потребно је да Наставник или сарадник вежбе на наставном предмету 

изводи према усвојеном Плану рада урађеним у складу са овим стандардом. 

Тематске јединице вежби морају се обрађивати по редоследу и по недељама 

који су предвиђени Планом рада на наставном предмету. 

Наставник или сарадник дужан је да наставу одржава у временским 

терминима предвиђеним распоредом часова, односно да час наставе започне и 

заврши на време. Наставник и сарадник могу, у договору са студентима, променити 

место и термине одржавања вежби.  

Садржај вежби дефинише се тако да оне буду корисне за разумевање 

дисциплине коју покрива предмет, за савладавање градива и припрему испита. 

Часови вежби се не смеју користити за обраду материје коју студенти пре тога нису 

обрадили на предавањима. Вежбе обавезно морају укључити следеће облике рада 

са студентима: 

 Појашњавање материје из уџбеника и са предавања. Наставници и 

сарадници су дужни да на вежбама понове и разраде основне елементе 

градива и материје која је обрађена на предавањима. 

 Примена знања. Главни део вежби мора бити посвећен неком од облика 

примене знања стечених на предавањима и читањем уџбеника. Облици 

примене знања могу бити разноврсни, као на пример: анализа случаја из 

праксе, обрада примера и илустрација, израда задатака, симулације, групне 

дискусије проблема, индивидуалне и групне презентације студената. 

Облици примене знања треба да буду усклађени са природом предмета 

(академско-општеобразовни предмети, научно-стручни предмети, стручно-

апликативни предмети), као и са величином групе. 

 Провера знања. Наставници и сарадници дужни су да на вежбама 

континуирано проверавају знање студената. Облик провере знања је 

препуштен наставницима и сарадницима и може бити различит: од 

класичног пропитивања и израде задатака, преко тестова до иновативних 

облика провере знања. Облик провере знања током вежби треба да буде 

прилагођен природи предмета и величини групе. 
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4. Стандарди метода вежби 

Наставник или сарадник изводи вежбе на начин који стимулише критичко 

размишљање студента и подстиче укључивање и учествовање студената у вежбама. 

 Наставник или сарадник изводи вежбе на педагошки адекватан начин. 

 Наставник или сарадник излаже материју разумљиво и јасно. 

 Наставник или сарадник долази припремљен на вежбе. 

Наставник или сарадник мора на вежбама да користи разноврсне и 

интерактивне облике рада: дискусије, симулације, израду задатака, анализе 

случајева из праксе, групно решавање проблема и сл. 

Аудиторне вежбе треба да буду прегледне уз истицање најбитнијег. 

Континуираним вредновањем педагошког рада наставника од стране студената, 

вредновањем квалитета уџбеника и квалитета дипломираних студената прати се 

квалитет реализације наставе на сваком предмету. На основу добијених резултата 

на Наставном већу се доносе одговарајући закључци и предузимају корективне 

мере за континуирано побољшање наставног процеса. 

SWOT анализа континуираног праћења наставног процеса подразумева: 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Нормативно дефинисана провера 

квалитета наставног процеса (процедуре 

избора наставника, критеријуми, 

самоевалуације, истицање SCI листе и 

сл.) 

Неспремност дела наставника да 

прихвати нова правила понашања у 

наставном процесу и нове критеријуме 

за вредновање научног рада, као основе 

за избор и напредовање. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Дефинисање процедура кроз акциони 

план имплементације Стратегије 

обезбеђивања квалитета за 

континуиране контроле реализације 

наставног процеса. 

Недовољна спремност одређених 

наставника на промене кроз промену 

сопственог односа према раду и 

унапређење својих резултата. 

SWОТ анализа - извештај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ОЦЕНЕ  

А) КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Компетентност и искуство наставника и 

сарадника у процесу образовања и 

искуство о међусобној сарадњи;  високе 

научне компентенције; висок ниво 

свести наставног особља о одговорности 

за сопствени развој и развој друштвене 

заједнице; дефинисана унутрашња 

структура; висока мотивисаност већине 

Пасивност појединих учесника 

наставног процеса према променама. 
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наставника и сарадника за унапређење 

квалитета свих сегмената рада; значајан 

број студената који јасно износе своје 

захтеве за побољшање квалитета наставе 

и услова рада;  добри информатички 

ресурси;    

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Учешћа на заједничким семинарима и 

симпозијумима, сардња у припреми 

уџбеника и друге литературе и 

упознавање са европским стандардима и 

искуствима.  

Недовољна финансијска подршка од 

стране Министарства науке и просвете; 

проблеми у имплементацији постојеће 

законске регулативе.  

 

Б) ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА О ТЕРМИНИМА И ПЛАНОВИМА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ  W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Једноставност у приступу 

информацијама битним за студенте: 

распореди испита, вежби, предавања и 

евентуалне промене.  

Редовно ажурирање сајта и огласне 

табле и усмено информисање.  

Недостатак интернет конекције или 

непоседовање сопственог рачунара; 

немогућност свакодневног посећивања 

огласног простора Школе; лош 

материјални положај студената; 

нелојална конкуренција приватних 

факултета. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Перманентно праћење нових 

технолошких достигнућа и 

комуникационих могућности.  

Незаинтересованост студената за 

активан приступ студирању. 

В) ИНТЕРАКТИВНО УЧЕСТВОВАЊЕ СТУДЕНАТА У НАСТАВНОМ 

ПРОЦЕСУ 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Прилагођеност метода и облика наставе 

могућностима студената да лако и брзо 

савлађују наставно градиво и  поступно 

испуњавање испитних обавеза кроз 

различите видове наставних активности; 

Недовољна мотивисаност студената; 

пасивност извесног броја студената у 

наставном процесу; неспремност 

студената да се усавршавају у 

коришћењу нових технологија, 

наставних метода и техника; радна 

недисциплина једног броја студената. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Ширење свести  студената о 

неопходности интерактивног 

укључивања у наставни процес; нова 

законска решења у области високог 

образовања; повећање шансе за 

мобилност студената. 

Незаинтересованост појединих учесника 

наставног процеса. 
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Г) ИЗБОР МЕТОДА НАСТАВЕ И УЧЕЊА КОЈИМА СЕ ПОСТИЖЕ 

САВЛАДАВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА  

С      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Изабране методе наставе оријентисане 

на учење, исходе учења, прецизно 

изражавају жељену активност студената 

која демонстрира стечено (усвојено) 

знање или вештину. Реч је управо о 

оним активностима које ће се мерити, 

односно пратити и на темељу које ће 

наставник оценити достигнуће 

студената.  

Добро је то што је настава на вежбама 

организована у мањим групама и тако 

усмерена решавању проблема и 

развијању виших нивоа у хијерархији 

исхода учења. Важно је нагласити да се 

настава у мањим групама такође 

пажљиво планира и усклађује са другим 

наставним облицима и повезује са 

исходима учења. 

Верификација наставних метода према 

исходима учења не постоји. 

Известан број професора и даље сматра 

да је предавање најбоља метода која 

омогућава да се покрије сардржај 

предмета у унапред задатом времену. 

Ипак, такав начин рада је ретко добро 

прихваћен од стране студената. Већина 

предавања организована је у великим 

групама где број студената прелази 

стотину, а за извођење наставе у 

великим групама треба се посебно 

припремати.  

 

О     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ Т      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Студентима треба објаснити разлике 

између појединих облика наставе, као и 

шта се од њих очекује у поједином 

наставном облику. При изради и 

одабиру наставних материјала и 

организацији предавања треба водити 

рачуна о различитим стиловима учења. 

Уколико се разноврсни приступи не 

стигну покрити на настави, студенте 

треба упутити на одговарајућу 

литературу. 

Треба имати на уму да се и пажња 

мотивисаних студената ретко одржи 

дуже од 15 минута уколико нема 

подстицаја од стране наставника, 

односно ако се методе рада не мењају.  

 

ПРЕПОРУКЕ 

Укључити наставнике и сараднике да охрабрују и информишу студенте о 

значају њихове процене наставног процеса, како би у што већој мери давали своје 

сугестије везано за наставни процес, било путем анкета, кутија за жалбе, књиге 

утисака, а у циљу добијања квалитетнијих инпута у наше процесе. 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 5. 

Прилог 5.1 Aнкета и резултати анкетирања студената о квалитету наставног 

процеса. 

Прилог 5.2 Доказ о спроведеним активностима у којима се потстиче стицање 

активних компетенција наставника и сарадника. (Радови наставника и сарадника) 

Прилог 5.3  Дневник наставе. 
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Стандард 6: 

Квалитет истраживачког и експерименталног развоја у техничким 

наукама и истраживачко развојних услуга у привредним делатностима 

ради остваривања нових или побољшања постојећих материјала, 

производа, постројења и слично 

 

 

6.1. Висока техничка школа струковних студија непрекидно ради на 

подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата истраживачког, 

стручног рада и на њиховом укључивању у наставни процес. 

 

Стратешки циљеви ВТШСС утичу на садржај и резултате истраживачког и 

стручног рада наставника и сарадника Школе. Знања до којих се долази 

спровођењем одређених истраживачких и  стручних активности перманентно се 

укључују у наставни процес. 

 

6.2. Стратегиjа обезбеђења квалитета ВТШСС jе да обезбеди и осигура 

повезаност наставног процеса, истраживачкe и стручне делатности. Дугорочни 

циљеви у том смислу су: 

 континуирани рад на интегрисању теориjских  и стручних и знања и 

вештина у систем непосредног практичног рада; 

 континуирани рад на укључивању актуелних научних теориjских 

достигнућа у методике; 

 допринос у оквиру научног и стручног рада релевантног за све програме; 

 унапређивање теориjе и праксе истраживачким ангажовањем наставника и 

сарадника; 

 обезбеђивање услова за бављење наставника и сарадника Школе 

истраживачким радом; 

 научна сарадња са сродним високошколским установама; 

 континуирани рад на побољшању квалитета публикациjа Школе; 

 

Висока техничка школа струковних студија чини напоре да сопственим 

средствима ојача истраживачки и стручни рад. 

   

 

6.3. Висока техничка школа струковних студија систематски прати и 

оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника и подстиче 

своје запослене да се активно баве истраживачким и стручним радом и да што 

чешће публикују резултате свога рада. 

6.4. У циљу унапређења постојећег наставног програма кроз трансфер 

искуства и богате пословне праксе развијених привреда, ВТШСС остварује 

сарадњу у циљу: размене наставног особља ради побољшања наставног процеса, 

консултација и обављања истраживачког рада од заједничког интереса, размене 

студената и младих научних сарадника за обављање стажа и праксе, размене 

наставних планова и програма за основне студије, размене дидактичких метода и 

научне литературе, библиографских јединица и научних радова од узајамног 
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интереса, публиковање научних и стручних радова, изучавање тема од заједничког 

интереса, писање уџбеника и издавање зборника радова, заједничко организовање 

научно-стручних конференција, семинара, симпозијума, округлих столова, и друге 

врсте размена у оквирима делокруга рада. 

У протеклом периоду, успостављена је сарадња и потписано је више уговора 

о међународној сарадњи са сродним високошколским установама предузећима. 

(Прилог 4.7.)  

6.5. Знања до којих Школа долази спровођењем одређених истраживачких, и 

професионалних активности, активно се укључују у постојећи наставни процес.  

6.6. Руководство Високе техничке школе струковних студија подстиче 

запослене да се активно баве истраживачким и професионалним радом и да што 

чешће објављују резултате свога рада. 

6.7. У циљу резултата истраживачког рада, и што квалитетнијег извођења 

образовног процеса у Школи је развијена самостална издавачка делатност. Школа 

између осталог, на овај начин обезбеђује литературу за потребе наставног процеса. 

Четири пута годишње Школа издаје научно-стручни часопис ТЕХНИЧКА 

ДИЈАГНОСТИКА са дугогодишњом традицијом. Основна концепција часописа је 

техничка тематика са практичним приступом, али је и теорија заступљена у 

одговарајућој мери, дајући овом часопису и научни карактер. Такође, у оквиру 

издавачке делатности објављују се  сви уџбеници и монографије чији су аутори и 

коаутори професори Школе. 

SWОТ анализа - извештај 

А)Усаглашеност образовног, истраживачког, уметничког и стручног рада  

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Опредељеност ВТШСС да се знања и  

искуства, која произилазе из 

научноистраживачког и стручног рада 

интегришу у наставни процес; тежња 

наставног кадра да се искуства из 

научноистраживачког и стручног рада 

примене у настави; модеран план и 

програм прилагођен захтевима техничке 

привреде; међународне публикације у 

техничкој привреди; наставни кадар који 

се укључује у научнно-стручна 

истраживања, публикује радове и 

модернизује наставни процес; практична 

настава као саставни део курикулума. 

Пренаглашена формална улога дипломе; 

мали удео практичних вештина у 

коначној оцени; недостатак 

међународних публикација које 

покривају друштвено-хуманистичку 

област; незаинтересованост наставника 

за равој самосталних пројеката у  

области  друштвено-хуманистичких 

наука. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Нова законска регулатива о 

високошколском образовању; 

партиципација у пројектима невладиних 

организација; развој сопствених 

пројеката; искуства добијена од ЕУ 

Декларативна подршка Министарства; 

предрасуде околине у вези са 

струковним студијама; неразвијена 

индустријска производња; подвојен став 

министарства у погледу вредновања 
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партнера; 

могућности повезивања са привредом; 

потреба за решењима у оним областима 

за које Школа школује кадар. 

стуковних и академских студија. 

Б) ПЕРМАНЕНТНОСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА И МЕЂУНАРОДНА 

САРАДЊА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Добра сарадња са струковним школама 

из окружења; међународни контакти 

наставника, учешће и презентација на 

бројним конференцијама; стављање 

акцента на неопходност размене 

искустава са колегама.  

Мали број страних студената; мали број 

наставника из иностранства који су у 

посети нашој школи, док релативно 

мали број наших наставника има 

искуство у иностранству; неједнаке 

могућности за учешће на 

интернационалним скуповима.  

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Боља информисаност струковног особља 

о могућностима међународне сарадње; 

многи професори и сарадници имају 

добру сарадњу са колегама из 

иностранства; повећати мобилност 

студената; боља информисаност 

студената о програмима мобилности. 

Недовољна средстава за студијске 

посете наставника и сарадника из 

иностранства; недовољно учешће 

наших наставника у интернационалним 

организацијама; недовољно учешће 

наставника Школе у улози рецензената 

у интернационалним часописима; 

неадекватна и недовољна финансијска 

подршка Министарства; недовољно 

финансирање међународних пројеката 

од стране надлежног министарства. 

В) Подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата 

истраживања и брига о научноистраживачком подмлатку 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Потенцијал особља у Школи; почетак 

образовања у области истраживања 

током израде завршних радова; научно-

стручни часопис који издаје Школа; 

подстицање сарадника на  

научноистраживачки рад; технолошки и 

библиотечки ресурси Школе; 

финансирање студијских путовања у 

иностранство, семинара и конференција; 

афирмација истраживачког рада у 

школи. 

Број истраживача укључених у 

истраживачке пројекте; недовољан број 

истраживача са радовима у 

реномираним светским часописима, што 

ограничава учешће у пројектима; 

недовољна повезаност истраживача из 

Школе са другим истраживачима; 

недостатак простора за истраживачки 

рад. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Истраживачки тимови у специфичним 

областима истраживања које су 

препознатљиве по својој методологији и 

Неусаглашени критеријуми селекције 

од стране надлежног министарства на 

основу којих се додељују средства за 
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резултатима рада у земљи и окружењу; 

мобилност истраживача који 

подразумева усавршавање наших 

истраживача у другим центрима и 

долазак иностраних истраживача у 

Школу; укључивања у истраживачке 

тимове у земљи и иностранству. 

истраживачке пројекте, где се 

фаворизују радови објављени у 

реномираним часописима; недовољно 

буџетско финансирање потреба 

истраживачког рада; незантересованост 

појединих истраживача за прихватање 

савремених потреба у организацији и 

захтева за евалуацију резултата 

истраживања; недовољан број 

националних пројеката у којима би све 

струковне школе биле учесници; 

неусаглашеност струковног и 

академског нивоа студија; слаба 

сарадња са академским 

високошколским институцијама; 

омаловажавајући став академских 

институција према високим струковним 

школама; само декларативно 

изједначавање академских и струковних 

високих школа. 

 

ПРЕПОРУКЕ 

 Континуирано праћење квалитета научноистраживачког и стручног рада. 

 Потребно је пронаћи могућности да се Висока техничка школа струковних 

студија укључи у реализацију што већег броја пројеката домаћег или 

међународног карактера. 

 Међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма и 

размену наставника и студената. 

 Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним 

студентима у  циљу добијања повратних информација о квалитету 

студирања и компетенцијама. 

 Формирање етичког комитета са интерним правилницима и основним 

документима који дефинишу оквире истраживачког рада. 

 Стварање дугорочних стратегија за развој истраживачког рада у Школи. 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 6. 

Прилог 6.1  Број и списак SCI индексираних радова наставника и сарадника 

запослених у Високој техничкој школи. 

Прилог 6.2. Међународна сарадња Школе  

PRILOZI/Prilog%20%206.1.%20Medjunarodna%20saradnja.doc
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Стандард 7: 

Квалитет наставника и сарадника  

Квалитет наставника и сарадника Висока техничка школа струковних 

студија  обезбеђује пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, 

стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 

провером квалитета њиховог рада у настави. 

Управа Школе сматра да је приоритетно подручје за обезбеђење квалитета 

рада квалитетан кадар, а пре свега квалитет наставног особља. У том смислу школа 

систематски прати, анализира и оцењује обим и квалитет научноистраживачког и 

наставног рада наставника и сарадника; прописује поступак и услове за избор 

наставника и сарадника у звања и радни однос и те поступке и услове чини јавно 

доступним; доследно се придржава прописаних поступака и услова приликом 

избора наставника и сарадника, а са посебном пажњом врши селекцију и пријем 

младих сарадника и њихово даље усавршавање. 

7.1.  Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се 

унапред, јавни су и доступни оцени стручне и шире јавности. Висока техничка 

школа струковних студија се приликом избора наставника и сарадника у звања 

придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, 

истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. 

7.2. Школа  расписује конкурс за избор у звање наставника  и сарадника у 

настави полазећи од потребе за квалитетним, рационалним и ефикасним 

организовањем процеса наставе. 

Наставник се бира за ужу област предмета утврђену одлуком Наставног већа 

Школе, на начин дефинисан актима Школе. Сарадник у настави бира се за ужу 

област које су дефинисане актима Школе  на одређено време од годину дана. По 

избору, са њима се склапа уговор о раду. 

Наставно веће именује Комисију за писање извештаја о кандидатима 

пријављеним на конкурс. Комисија се састоји од најмање три члана из научне 

области за коју се наставник бира, од којих најмање један није у радном односу у 

Школи. Чланови Комисије су у истом или вишем звању од звања за које се избор 

врши. Извештај о пријављеним кандидатима сачињава Комисија на обрасцу који 

прописује Школа и у њему износи своју оцену кандидата. Извештај комисије 

садржи: биографске податке; преглед и мишљење о досадашњем научном, 

стручном и педагошком раду, сваког пријављеног кандидата; податке о објављеним 

радовима и предлог одлуке за избор. 

Приликом оцењивања кандидата за избор у звања наставника и сарадника у 

настави, Комисија примењује минималне критеријуме за избор наставника и 

сарадника Школе. Минимални критеријуми за избор наставника и сарадника 

Школе  су саставни део правилника о стицању звања. 

Наставно веће Школе  доноси одлуку о избору у звања наставника на начин 

и по поступку прописаном законским прописима, Статутом и другим општим 

актима. 

Одлуку о избору у звање сарадника у настави доноси Наставно веће Школе, 

а у складу са одредбама правилника о стицању звања. 
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Приликом избора кандидата у једно од наставничких звања, Школа посебно 

вреднује научноистраживачки рад из уже области за коју се бира, што се исказује 

кроз:  

 број објављених уџбеника и приручника, 

 број радова објављених у иностраним часописима,  

 број радова у домаћим часописима,  

 учешће на финансираним научноистраживачким пројектима, 

 учешће на научно-стручним скуповима од националног и  међународног 

значаја, 

 стручно и научно усавршавање из уже области,  

 учешће у развојним пројектима, 

 ангажовање у писању рецензија за одговарајуће научне и стручне 

пубикације, 

 допринос у развоју Школе. 

7.3. Висока техничка школа струковних студија прати, оцењује и подстиче 

научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. 

7.4. Висока техничка школа струковних студија спроводи дугорочну 

политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка, као и 

различите врсте усавршавања, путем анализе резултата анкета и успостављеним 

механизмом контроле квалитета извођења наставног процеса, као и 

научноистраживачке активности. 

7.5. Висока техничка школа струковних студија обезбеђује наставницима и 

сарадницима перманентну едукацију и усавршавање, путем студијских боравака, 

специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима. 

7.6. ВТШСС  при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра 

посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим 

областима привредног и друштвеног живота. Такође, посебно  вреднује педагошке 

способности наставника и сарадника. Педагошке способности наставника и 

сарадника процењују се на основу анкетних листова. 

Табела 7.1 Преглед броја наставника по звањима  и статус наставника на 

Високој техничкој школи струковних студија 
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Редни број

Матични
б р о ј

Презиме, средње слово, име Звање

1 0504948710011 Шотра С. Душан професор струковних студија
2

0506957719059 Милојевић Ј. Анкица професор струковних студија
3

0711953710068 Смајић П. Зајим професор струковних студија
4

0909965710246 Диховични Н. Ђорђе професор струковних студија
5

1311948731346 Милићевић С. Мирослав професор струковних студија
6

2303951781037 Поповић С. Радивој професор струковних студија
7

2310959710011 Симоновић И. Светомир професор струковних студија
8

2403956710078 Меденица С. Мирослав професор струковних студија
9

2803957720040 Петронијевић Р. Милош професор струковних студија
1 0

3009953710372 Живковић З. Драган професор струковних студија
1 1

0410974885046 Живојиновић Д. Данијела предавач
1 2

1505951710367 Карастојковић М. Зоран предавач
1 3

1909953710546 Жуњанин Ж. Радиша предавач
1 4

2910958715211 Шотра П. Весна предавач
1 5

2704960923019 Милетић Д. Мићо професор струковних студија
1 6

1310948710210 Вујачић П. Горан предавач
1 7

2201951715045 Јовковић Љиљана професор струковних студија
1 8

2507951710258 Поткорњак Вељко професор струковних студија
1 9

2506965772039 Недић Наум сарадник
2 0

0111972794410 Секулић Јовица сарадник
2 1

0211959775037 Орлић Десанка предавач
2 2

3012960710060 Димитријевић С. Драган сарадник
2 7

2610974775018 Ћосић Сања сарадник
2 3

0506960775016 Радосављевић Душанка сарадник

0804955770015 Лукић Милан сарадник
2 4

2009963775029 Вујић Снежана сарадник
2 5

2607960775014 Живојиновић Маргита сарадник
2 6

0201949330198 Шимпрага Винко сарадник
2 5

2802966770046 Гаврић Жељко сарадник
2 7

2806964715043 Милетић С. Рајка сарадник
2 8

1412958791828 Лековић Вукоман сарадник
2 9

3003954710262 Мишић Душан сарадник

0901964770031 Бранковић Небојша сарадник
3 0

1804949715545 Раковчевић Радмила сарадник
3 1

2801953710307 Раковић Р. Александар професор струковних студија

2101963775014 Шарчевић Рајка сарадник

1403972770036 Лепојевић Мицко сарадник

2012963775011 Божић Љиљана сарадник

0904967785616 Мартиновић Весна сарадник

1909963775026 Радојичић Мирјана сарадник

3103967770021 Ђурђевић Милан сарадник

Просечно оптерећење наставника 6

Просечно оптерећење сарадника 6,738095238

Наставници запослени 100% држе  92.39%
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SWОТ анализа - извештај 

А) Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника  

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Јасно дефинисан процес избора; 

дефинисани минимални критеријуми за 

избор у наставничко звање. 

Школа нема програм развоја кадрова.  

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Могућност успостављања сарадње са 

универзитетима у земљи и иностранству 

у циљу побољшања квалитета рада  

наставног особља. 

 

Материјална немотивисаност 

високообразовних младих кадрова за 

рад високошколским установама које се 

финансирају из буџета. 

 

 

 

   

 

Б) Дугорочна политика селекције наставничког и истраживачког подмлатка  

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Најбољи дипломирани студенти добијају 

могућност да остану у Школи; школа 

има програм подршке младим и 

надареним за  научноистраживачки рад; 

подршка учешћу студента на научним 

скуповима у земљи и иностранству; 

подршка младим научницима у 

оствривању студијских боравака у 

иностранству; доступност стручне 

литературе и информационо-

комуникационих технологија. 

Непостојање програма подршке за 

истраживачки рад младих кадрова. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Могућност успостављања сарадње са 

универзитетима из земље и окружења. 

Недостатак подршке ресорних 

министарстава за реализацију програма 

развоја младог кадра; универзитети 

нису спремни на сарадњу 

 

В) Уважавање мишљена студената о педагошком раду наставника и 

сарадника 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Учешће студената у раду органа Школе; 

редовно спровођење анкетирања 

студената; евалуација  педагошког рада 

Студенти нису у потпуности свесни 

важности њиховог мишљења у поступку 

вредновања педагошког рада 
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наставника у поступку избора; 

спремност наставника и сарадника да 

уваже мишљење студената и да на 

основу тога примене корективне мере. 

наставника. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Мотивисање студената да се активније 

укључе у поступак оцењивања рада 

наставника и сарадника.  

Неозбиљан приступ студената 

спровођењу анкета о оцењивању 

наставника и сарадника и заобилажење 

прописаних стандарда.  
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ПРЕПОРУКЕ: 

 

 Пратити примену правилника о стицању звања у пракси; 

 Стално промовисање и изграђивање културе квалитета у Школи;  

 Перманентно стручно усавршавање запослених кроз учешће на семинарима, 

у контактима и размени искустава и информација са другим домаћим и 

међународним институцијама; 

 организовање едукације студената у вези са сврхом, поступком и улогом 

оценивања рада наставника и сарадника како би се избегла недовољна 

информисаност и субјективност студената приликом попуњавања упитника. 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 7. 
 

 

Табела 7.1. Преглед наставника и сарадника запослених и ангажованих у Високој 

техничкој школи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање 

по уговору. 

Прилог 7.1. Одлука о усвајању Правилника о избору наставника и сарадника. 

Прилог 7.2  Правилник о избору наставника и сарадника. 

Прилог 7.3 Одлука о усвајању Елабората о еквивалентности предмета, 

класификацији наставних предмета и утврђивању области којима припадају  и 

стицању звања наставника. 

Прилог 7.4  Е Л А Б О Р А Т  о еквивалентности предмета, класификацији 

наставних предмета и утврђивању области којима припадају  и стицању звања 

наставника са  припадајућим одлукама 



64 

Стандард 8: 

Квалитет студената 

 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан 

и јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним 

праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и 

предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 

8.1  Висока техничка школа струковних студија обезбеђује потенцијалним и 

уписаним студентима све релевантне информације и податке који су повезани са 

њиховим студијама. Потенцијалним студентима и осталим заинтересованим 

лицима Висока техничка школа струковних студија  пружа информације путем: 

промотивних кампања, летака односно брошура, информатора, интернет странице, 

медија (радија, телевизије и штампе), телефона као и личним контактима са 

особљем у просторијама Школе.  
Школа редовно издаје информатор, који садржи све потребне информације о упису 

у Високу техничку школу. Информатор се објављује и на интернет страници Школе. 

Издавањем ових публикација и објављивањем информација на интернет страници, Школа 

пружа потенцијалним и садашњим студентима све релевантне информације које се тичу 

њихових студија. Крајем марта сваке године, на сајту школе објављују се могућа питања и 

задаци за класификациони испит, као и питања и решења класификационих испита у 

претходним годинама. Сваке године, почетком јуна Школа организује припремну наставу 

чији је циљ ближе упознавање студената са појединачним захтевима у вези са израдом 

пријемних тестова. Током маја, у просторијама школе организују се тзв. отворена врата 

за потенцијалне студенте и њихове родитеље, чији је циљ упознавање простора школе, 

главних служби, управе школе као и информисање о свим питањима везаним за студије. 

Будућим студентима, заинтересованим за школовање код нас, понуђено је 

бесплатно подучавање задња четири викенда, из математике и техничкотехнолошке облати 

и опште рачунарске технике. 

8.2  Пријем и упис студената регулисани су процедурама. Уписна процедура 

конципирана је тако да се пријемни испит спроводи путем тестирања кандидата. 

Висока техничка школа струковних студија  у Конкурсу наводи број места за  

студијски програм, а кандидати се посебно тестирају полагањем квалификационог 

испита. Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се на основу 

резултата постигнутог на квалификационом испиту и општег успеха постигнутог у 

средњој школи. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи су: 

максимално  40 бодова кандидат може остварити по основу успеха у средњој 

школи, а максимално 60 бодова кандидат може остварити на тесту током полагања 

квалификационог испита. Тест се састоји  од теста из математике или једног теста 

из техничкотехнолошке облати и опште рачунарске технике (по избору кандидара). 

Кандидат мора остварити најмање 30 бодова да би стекао право на упис и 

рангирање. Рангирање кандидата врши Комисија за спровођење конкурса која се 

именује на начин утврђен Статутом Школе. Приговори кандидата на ранг листу и 

начин њиховог решавања детаљно су регулисани Статутом и другим општим 

актима Школе.  

Након извршеног уписа врши се анализа студената који су уписали, 

средњње школе из којих су дошли и њихов успех у претходном образовању.  
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8.3  Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, 

пол, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко 

или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног 

хендикепа и имовинско стање) као и могућност студирања за студенте са посебним 

потребама су загарантовани. Припадници српске националне мањине из суседних 

земаља могу се школовати у Високој техничкој школи струковних студија под 

истим условима као и грађани Републике Србије. У Школи је наставни процес 

организован тако да сви студенти имају једнаке могућности, што подразумева 

обезбеђивање адекватних услова студирања за студенте са сензорним или 

моторичким инвалидитетом и уважавање разлика међу студентима. Студенти са 

инвалидитетом су у пуној мери укључени у све облике наставног рада и 

студентског организовања, а у све просторије Школе могуће је приступити преко 

рампи. 

 

8.4  Висока техничка школа струковних студија  путем Информатора, 

контактом са запосленима у студентској служби, силабуса односно плана рада свих 

наставних предмета, јасно указује на обавезу студената да присуствују и активно 

учествују у настави. Такође, силабус сваког наставног предмета садржи и 

критеријуме и правила помоћу којих се студенти оцењују, са чиме су студенти 

унапред упознати. 

 

8.5 После доношења Закона о високом образовању, Школа је својим актима 

регулисала оцењивање студената у испуњавању предиспитних обавеза и на испиту. 

(Члан 48. - 51. Статута Школе, као и Правилником о режиму студија) 

Приликом оцењивања студената наставници су дужни да се придржавају 

следећих стандарда: оцењивање мора бити објективно, оцењивање мора бити 

континуирано и тако организовано да подстиче рад студената, наставник се током 

оцењивања мора придржавати јасних и унапред познатих критеријума који су 

садржани у програму рада на наставном предмету. Критеријуми за оцењивање 

предиспитних обавеза студената, односно завршног испита морају бити 

уједначени, провере знања студената током наставе и на завршном испиту морају 

се реализовати у унапред одређеним терминима, садржаним у програму рада на 

наставном предмету, студенти имају право на увид у резултате писмених облика 

провере знања, студенти имају право на образложење испитног резултата, 

наставник не сме вршити дискриминацију приликом оцењивања ни по једном 

основу.  

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, студент 

може остварити максимално 100 поена, при чему најмање 30, а највише 70 поена 

мора бити предвиђено за предиспитне обавезе. Студијским програмом и Планом 

рада утврђује се тачна сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на 

завршном испиту.  

Савладавање испитне материје током наставе оцењује се провером знања 

кроз усмено испитивање или тестирање, односно израду задатака. Провера знања 

студената може се обављати једанпут или више пута у току наставе.  

Укупан број поена студента чини збир остварених поена по свакој 

предиспитној обавези. 
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8.6   Обезбеђење и унапређење квалитета оцењивања остварује се редовном 

контролом квалитета оцењивања и подизањем нивоа квалитета оцењивања када је 

испод минималног дозвољеног нивоа.  

Контрола квалитета оцењивања укључује: контролу садржаја (елемената) 

оцењивања и контролу резултата оцењивања.  

Наставник је дужан да, при састављању програма рада на наставном 

предмету који предаје, предвиди елементе оцењивања студената. Наставник и 

сарадник су дужни да континуирано прате и оцењују рад студената током наставе 

кроз испуњење њихових преидиспитних обавеза: учешћа у раду на часу, 

савладавања испитне материје, учешћа у дискусијама, учешћа у изради и анализи 

задатака, пројеката и слично, индивидуалног рада ван часа (пројекат, семинарски 

рад, домаћи задатак и слично), групни рад ван часа (групни пројекат, групни 

семинарски рад, презентација и сл.).  

  

8.7 Евалуационим анонимним анкетирањем студената оцењују се: a) 

реализација садржаја и метода оцењивања предвиђених програмом рада, б) 

квалитет оцењивања на наставном предмету, за сваког наставника и сарадника 

појединачно.  

Обраду резултата студентске анкете врши Комисија за обезбеђење 

квалитета. Комисија за обезбеђење квалитета о томе обавештава стручне органе и 

органе управљања школе ради преузимања корективних мера. Контрола резултата 

оцењивања спроводи се после положених испита. 

Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставног 

процеса усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитованог студијског 

програма. 

8.8  Стандарди професионалног понашања наставника према студентима, 

као и стандарди везани за праћења рада и оцењивања знања студената, предвиђени 

су Правилником о стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета и 

Статутом. 

 

8.9  Чланови Комисије за праћење квалитета састављају извештај о укупним 

оценама студената по предметима и наставницима.  Извештај садржи: укупан број 

студената који похађају наставу на одређеном предмету, број студената који су 

положили испит из тог предмета у одређеним роковима, број студената који су 

одустали од полагања испита, дистрибуцију оцена и просечну оцену студената на 

наставном предмету, дистрибуцију оцена и просечну оцену студената по години 

студија. 

Чланови Комисије за праћење квалитета обавештавају Директора о 

резултатима оцењивања, организују дискусију о предметима на којима је 

пролазност мања од 50% (ванстандардна пролазност) и договарају се о мерама за 

унапређење наставног процеса. Анализа обавезно садржи број студената који 

понављају присуство предавањима и вежбама предметима из претходне школске 

године.Такође, треба навести податке о проценту студената који су поново 

слушали наставу на одређеном предмету. 
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8.10 Висока техничка школа струковних студија кроз анализе, систематично 

прати и проверава пролазност студената по предметима, годинама и предузима 

корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у 

оцењивању. Анализе могу бити редовне или ванредне у зависности од предмета и 

обима анализе, односно циља анализе. Извештај о пролазности студената Високе 

техничке школе струковних студија дат је у прилогу Статистика полагања испита 

по предметима и генерацијама (Прилог 8.11).  

 

8.11   Висока техничка школа струковних студија омогућава студентима да 

буду активни учесници у одлучивању у вези са питањима која се односе на њихов 

статус, услове, рокове и правила студирања у складу са законом. Студенти Високе 

техничке школе струковних студија своја права и интересе остварују кроз рад 

Студентског парламента и њихових представника у органима Школе. 
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SWОТ анализа - извештај 

А) УСКЛАЂЕНОСТ МЕТОДА ОЦЕЊИВАЊА СА ИСХОДИМА УЧЕЊА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Методе оцењивања су објективне, 

поуздане, транспарентне, континуирано 

се примењују, потстичу студенте на 

даље учење, подржавају унапред познате 

критеријуме садржане у програму рада 

на наставном предмету; оцењивање је у 

директној вези са исходима учења; 

преко исхода учења студентима се 

саопштава шта се од њих очекује, 

односно градира се ниво очекивања; 

активни и мотивисани студенти су 

резултат усклађености метода 

оцењивања са исходима учења. 

Још увек присутне методе и начини 

оцењивања и вредновања  успеха 

студената на стари начин. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Разрадити и нормативно регулисати 

оцењивање ка резултат учења и учешћа 

у наставном процесу.  

Недостатак приручника за исходе учења 

на српском језику који би користили 

наставници и студенти.  

 

Б) ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА О СТУДИЈАМА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Свим потенцијалним студентима 

омогућен је потпуно бесплатан приступ 

интернету; све информације у вези са 

уписом су доступне у штампаној 

(информатор и огласна табла) и 

електронској верзији (сајт); интензивна 

промоција Школе у Београду и Србији; 

постојање промотивног филма о Школи; 

присуство на сајмовима образовања. 

Лош материјални положај студената, 

недостатак интернет конекције или 

непоседовање сопственог рачунара. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Долазак нове генерације студената које 

су оспособљени за коришћење 

савремених информационих технологија 

и страних језика; развој екстерног 

модела праћења квалитета студената. 

Недовољна објективност информација о 

условима уписа студената на приватним 

високошколским установама. 

 

ПРЕПОРУКЕ: 

Школа ће настојати да мотивише што већи број средњошколаца, који су са 

одличним успехом завршили средњу школу, да упишу основне струковне студије 
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на Високој техничкој школи, како би обезбедила да студенти имају задовољавајући 

ниво претходних знања. Уочено је да је средњошколски успех будућих студената 

Школе у сталном порасту.  

У наредном периоду Школа ће за наставнике и сараднике организовати 

обуку за примену новоуспостављеног система праћења рада и оцењивања знања 

студената, као и обуку за примену савремених метода оцењивања.  

Школа ће припремити сву неопходну документацију како би се на 

унификован начин евидентирао успех студената у испуњавању предиспитних 

обавеза и подаци учинили транспарентним и доступним студентима који ће 

усписати нове студијске програме.  

Школа ће припремити посебан програм допунске наставе, намењен 

студентима који су апсолвирали током последњих пет година, а још увек нису 

дипломирали, како би их мотивисала и помогла им да окончају студије.  

Поређењем успешности на студијама по старом и новом програму у Школи 

закључује се да је успех студената који студирају по новом програму знатно бољи.  

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 8. 

 

Прилог  8.1 Одлука о усвајању Правилника о условима, начину и поступку уписа 

студената. 

Прилог  8. 2 Правилник о условима, начину и поступку уписа студената.. 

Прилог  8.3 Одлука о усвајању Правилника о режиму студија. 

Прилог  8.4 Правилник о режиму студија. 

Прилог  8.5 Одлука о усвајању Правилника o завршном раду. 

Прилог  8.6 Правилник о завршном раду. 

Прилог 8.10. Конкурси за упис студената у школској 2011/2012. 

Прилог 8.11 Одлука о именовању комисије за пријем студената. 
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Стандард 9: 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса    

 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 

обезбеђује се доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта.  

Висока техничка школа струковних студија обезбеђује квалитет уџбеника, 

литературе, библиотечких и информатичких ресурса утврђивањем стандарда 

квалитета и поступака за обезбеђење квалитета, укључујући и подстицајне и 

корективне мере. 

  

9.1. Школа поседује стручну библиотеку и скриптарницу у којима су 

студентима доступни уџбеници и додатна литература неопходна за савлађивање 

градива. 

9.2. Сваки наставни предмет покривен је одговарајућим уџбеницима, 

практикумима, збиркама задатака, приручницима и скриптама који су унапред 

одређени као обавезна литература за одређени предмет и налазе се у школској 

библиотеци.  

9.3. Школа је усвојила Правилник о издавању уџбеника и дргуих 

публикација и у складу са њим се систематично контролише квалитет уџбеничке 

литературе с аспекта садржаја, структуре, стила и обима. Литература која не 

задовољва задате критеријуме се побољшава или повлачи из наставе и замењује 

квалитетнијом. 

9.4. Литература која је у библиотеци доступна покрива различите области: 

математику, машинство, информатику, економију, језик и др. Такође, библиотечки 

фонд чини и референсна литература: енциклопедије, речници; серијске 

публикације, као и дипломски радови студената. У оквиру издавачке делатности, 

Висока техничка школа припрема, уређује и издаје научностручни часопис 

„Техничка дијагностика“. Библиотека поседује 2353 библиотечких јединица и 

располаже са 20 места. Библиотека је део система електронске каталогизације 

COBISS.  

9.5. Висока техничка школа континуирано обогаћује фонд библиотеке 

куповином савремених и адекватних књига и часописа. Такође, фонд се попуњава и 

поклоном или разменом књига. Библиотека сарађује и са сродним факултетима. 

Литературу коју не поседује у свом фонду библиотека набавља путем 

међубиблиотечке позајмице и међубиблиотечке размене. 

9.6. У рачунарском центру, студентима је на располагању 10 рачунара и 

бесплатан приступ интернету. 

9.7. У библиотеци ради један библиотекар, са завршеним филолошким 

факултетом и положеним стручним испитом.  

9.8. Компентентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, 

читаоници и рачунском центру се редовно прати и семестрално оцењује кроз 

анкетирање студената. 

9.9. Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и 

рачунском центру и семестрално оцењују рад библиотеке путем анонимног 

анкетирања. Просечна оцена рада библиотеке: 4,21. 
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9.10. Библиотека и читаоница су пријатно место за несметан рад и адекватан 

рад. Налазе се у одговарајућем делу зграде, лако доступном корисницима.  

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица 

Врста грађе Број библиотечких јединица 

Монографске публикације 2236 

Серијске публикације  117 

Табела 9.2. Назив уџбеника и монографија чији су аутори запослени у Школи  

Редни 

број 
АУТОР НАСЛОВ 

година 

издања 

предмет 

1. 

Ђорђе 

Диховични  

 

Напредне технике 

програмирања 

2011. Програмирање 

2. Душан Шотра 
Индустријско цртање 

 

2011. Индустријско 

цртање 

3. 

Спасоје 

Шћепановић  

           

 

Инжењерство 

поузданости 

2011. Системско 

инжењерство. 

Производни 

инжењеринг 

4. 

Зоран 

Карастојковић  

 

Selected texts from 

mechanical engineering 

2011. Енглески језик 

1 и 2 

5. 
Aнкица 

Милојевић  
Основи менаџмента 

2010. Менаџмент 

6. 

Зоран 

Карастојковић  

 

Израда бизнис плана 

у једној 

металопрерађивачкој 

фирми 

2011. Бизнис план 

7. 

Данијела 

Живојиновић, 

Ђорђе 

Диховични  

 

Компјутерско 

пројектовање 

2010. Компјутерско 

пројектовање 

8. 

Ђорђе 

Диховични   

 

Симулација објеката 

и процеса применом 

Матлаб програмског 

језика 

2010. Програмирање 

9. 

Ђорђе 

Диховични  

 

Динамичко 

програмирање сајтова 

за електронску 

трговину 

2010. Електронско 

пословање 

10. 

Милош 

Петронијевић  

 

Управљање ризиком 

2010.  
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11. 

Милош 

Петронијевић  

 

Управљање 

пројектима 

2010. Упраљање 

пројектима 

12. 

Анкица 

Милојевић   

 

Маркетинг у 

непрофитним 

организацијама 

2010. Маркетинг 

13. 

Анкица 

Милојевић   

 

Комуникације у 

непрофитним 

организацијама 

2010. Маркетинг 

14. 
Радивој 

Поповић  
Материјали 1  

2009.  Материјали 

15. 

Слободан 

Јовановић  

 

Енглески језик за 

студенте технике 

2009. Енглески језик 

16. 

Спасоје 

Шћепановић 

 

Техничка 

дијагностика   

2009. Техничка 

дијагностика 

17. 

Спасоје 

Шћепановић  

 

Системско 

инжењерство 

2008. Системско 

инжењерство 

18. 

Ђорђе 

Диховични   

 

Windows апликације 

и UML 

2009. Програмирање 

19. 
Драган 

Живковић  
Машински системи 1  

2008. Машински 

системи 

20. 

Мирослав 

Милићевић  

 

Дигитална 

електроника 

2008. Дигитална 

електроника 

21. 

Мирослав 

Меденица, 

Ђорђе 

Диховични  

 

Основи рачунарске 

технике и оперативни 

системи 

2008. Основи 

рачунарске 

технике; 

Оперативни 

системи 

22. 

Мирослав 

Меденица, 

Ђорђе 

Диховични  

 

Кориснички софтвери 

и интернет 

комуникације 

2008. Косиснички 

софтвери 

23. 

Ђорђе 

Диховични, 

Мирослав 

Меденица 

 

Програмирање 1 

2008. Програмирање  

24. 

Данијела 

Живојиновић, 

Ђорђе 

Компјутерско 

пројектовање 2; 

2008. Компјутерско 

пројектовање 
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Диховични –  

 

25. 

Радивој 

Поповић, 

Радмила 

Гулишија 

 

Систем квалитета 

2008. Систем 

квалитета 

26. 

Чедомир 

Авакумовић, 

Јулија 

Авакумовић 

 

Маркетинг 

2008. Маркетинг 

27. 

Чедомир 

Авакумовић, 

Јулија 

Авакумовић 

 

Економика бизниса 

2008. Економика 

бизниса 

28. 
Ђорђе 

Диховични  

Компјутерско 

пројектовање 1 

2007. Компјутерско 

пројектовање 

29. 

Драган 

Живковић  

 

Организација 

производње 

2007. Организација 

производње 

30. 

Чедомир 

Авакумовић, 

Јулија 

Авакумовић 

 

Менаџмент 

2007. Менаџмент 

31. 
Мићо Милетић  

 

Збирка задатака из 

инжењерске 

математике 1  

2006. Инжењерска 

математика 

32. 
Мићо Милетић  

 

Инжењерска 

математика елементи 

теорије и праксе 

 

2011. Инжењерска 

математика 

33. 
Мићо Милетић  

 

Инжењерска 

математика 2 -

статистичка анализа 

података 

 

2011. Инжењерска 

математика 

34. 
Анкица 

Милојевић 

Перманентно 

образовање 

2008. Менаџмент 

35. 
Мирослав 

Милићевић 

Сензори у мерно 

регулационој техници 

2011. Сензори и 

актуатори 

36. 
Радивој 

Поповић  
Материјали 2 

2010. Материјали 

37. Драган Машински системи 2 2008. Машински 
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Живковић  системи 

38. 
Мићо Милетић  

 

Збирка задатака из 

инжењерске 

математике 2 

2006. Инжењерска 

математика 

Остали предмети покривени су одговарајућом уџбеничком литературом 

аутора који не раде у школи или скриптама аутора из Школе. 

 

 

 

 

 

SWОТ анализа - извештај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ОЦЕНЕ  

 

А) ПОКРИВЕНОСТ ПРЕДМЕТА УЏБЕНИЦИМА И УЧИЛИМА 

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Школа издаје уџбенике који покривају 

предмете на сва четири модула, као и 

часопис „Техничка дијагностика“. 

Школа купује домаћу и страну 

литературу, релевантну за савладавање 

студијског програма.  

Школа би требало да се претплати на 

више часописа у циљу практичне 

примене нових сазнања и помоћи 

приликом израде научних, стручних и 

дипломских радова.   

 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Уџбенике прилагодити оптерећености 

студената, континуирано пратити 

савременост, структуру, стил и обим 

уџбеника и кориговати нова издања како 

би они били усаглашени са програмом 

предмета. 

Недовољна финансијска подршка за 

куповину литературе и издавачку 

делатност. 

 

Б) СТРУКТУРА И ОБИМ БИБЛИОТЕЧКОГ ФОНДА 

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Библиотечки фонд задовољава потребе 

студената јер постоји литература за оба 

смера. Наставно и ненаставно особље 

има могућност приступа електронским 

часописима и књигама путем КоБСОН-а 

од 2009. године, а од 2012. године 

Библиотека је део система електронске 

каталогизације COBISS.  

Недостатак простора за смештај 

библиотечке грађе. 

 



75 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Побољшати сарадњу са сродним 

факултетима и високошколским 

институцијама из земље и иностранства.  

Недовољна финансијска средства за 

куповину литературе. 

 

В) ОПШТИ АКТ О УЏБЕНИЦИМА 

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Постоји правилник о издавању уџбеника 

и других публикација 

Немотивисаност наставника за писање 

уџбеника, приручника и друге 

литературе. 

 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Системски се посветити изради 

уџбеника са становишта структуре, 

савремености, стила, обима и 

оптерећености. 

Недовољна финансијска подршка за 

штампање уџбеника, аутора, рецезената, 

лектора. 

 

Г) БРОЈ И СТРУЧНА СПРЕМА ЗАПОСЛЕНИХ У БИБЛИОТЕЦИ 

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Запослен један библиотекар са 

завршеним филолошким факултетом, 

положеним стручним испитом и 

завршеном обуком за COBISS.  

Недовољна мобилност. 

 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Стручно усавршавање. Нема посебних опасности. 

 

Д) ИНФОРМАТИЧКИ РЕСУРСИ 

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Опремљеност информатичким 

ресурсима је задовољавајућа.  

Рециклажа застареле информатичке 

опреме. 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Контиуирано обнављање 

информатичких ресурса и 

оспособљавање кадрова за њихово 

коришћење. 

Инертност студената за непрекидан рад. 

 

 

Ђ) АДЕКВАТНОСТ УСЛОВА ЗА РАД: ПРОСТОР, РАДНО ВРЕМЕ 
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S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Простор је пријатан и конфоран за рад.  Органичен простор јер га користе две 

високе школе. 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Студенти добијају информације у 

библиотеци. Студенти могу да износе 

своје мишљење и сугестије путем 

анкета. 

Тренутно немогућност проширења 

простора. 

 

 

 

 

Препоруке: 

 Наставити са континуираном обуком студената у циљу ефикаснијег 

коришћења библиотеке и осталих информационих ресурса;  

 Креирати податке о Библиотеци на сајту Школе;  

 Обезбедити већи простор за рад Библиотеке (већи број места у читаоници, 

већи простор за смештај фонда и канцеларијски простор);  

 Израдити  библиографије истраживача. 

  

Висока технича школа струковних студија  испуњава Стандард 9. 

 

Прилог 9.1. Правилник о издавању уџбеника и других публикација 

Прилог 9.2. Правилник о раду библиотеке 

Прилог 9.3 Попис уџбеника за које су аутори наши наставници. 
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Стандард 10: 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет наставне 

подршке 

 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке се обезбеђују утврђивањем надлежности и одговорности органа 

управљања и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и 

провером њиховог рада. 

 

10.1 Надлежности и одговорности свих органа у организацији и 

управљању Високом техничком школом струковних студија утврђени су Законом о 

високом образовању и Статутом Високе техничке школе струковних студија. 

 

10.2 Органи управљања Високом техничком школом струковних студија су: 

Савет Високе техничке школе струковних студија и директор. Савет Високе 

техничке школе струковних студија је највиши управни орган Високе техничке 

школе струковних студија који одлучује о најзначајнијим питањима која се тичу 

рада Високе техничке школе струковних студија, што укључује: планирање и 

развојну политику, коришћење средстава Високе техничке  школе струковних 

студија, усвајање Статута Високе техничке  школе струковних студија и усвајање 

завршног рачуна. 2012. године конституисан је Савет Високе техничке  школе 

струковних студија по новом Закону о високом образовању. 

 Директор је пословодни орган Високе техничке  школе струковних студија. 

Директор представља и заступа Високу техничку  школу струковних студија у 

земљи и иностранству, непосредно руководи њеним радом, предлаже основе 

пословне политике и одговара за остваривање образовне и научно-стручне 

делатности Високе техничке  школе струковних студија. Директор се именује из 

реда професора стално запослених у Високој техничкој  школи струковних студија.   

 Највиши стручни орган Високе техничке  школе струковних студија је 

Наставно веће. Веће одлучује о најважнијим питањима наставе и истраживачко-

стручног рада, укључујући доношење истраживачко-развојног програма, даје 

предлог за наставне планове и програме и доноси годишњи издавачки план.  

 Студентски парламент Високе техничке  школе струковних студија је орган 

преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе.  

 Секретаријат Високе техничке  школе струковних студија обавља правне, 

кадровске, рачуноводствене, административне, техничке и друге послове, који су 

од заједничког интереса за обављање делатности Високе техничке  школе 

струковних студија. 

 Висока техничка  школа струковних студија је усвојила Пословник о раду 

Савета Школе (Прилог10.7), као и Правилник о раду Наставног већа (Прилог 10.9).  

Наведеним општим актима се обезбеђује општи квалитет рада органа Високе 

техничке  школе струковних студија.  

 Ненаставно особље Високе техничке  школе струковних студија чини 15 

чланова. Они учествују у обезбеђењу услова за нормално функционисање Високе 

техничке  школе струковних студија. Њихов рад се огледа у организовању 

студентске службе (1 извршилац), библиотеке (1 извршилац), информационог 
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система (1 извршилац), правне службе (1 извршилац),  послови одржавања хигијене 

(3 извршиоца), домар (1 извршилац), пословни секретар (1 извршилац). Ненаставно 

особље по квалификацијама и броју задовољава законом прописане стандарде. 

Финансијске послове овљају лица ангажована по уговору о делу. Рад и деловање 

органа управљања, органа пословођења и осталих подложни су оцењивању од 

стране наставног и ненаставног особља путем анкета. 

10.3 Висока техничка  школе струковних студија систематски прати и 

оцењује организациони квалитет и предузима одговарајуће мере за корекцију, 

уколико се за то укаже потреба. 

10.4  Посебно се обраћа пажња на квалитет односа органа управљања, 

органа пословођења и ненаставног особља са студентима. Висока техничка  школа 

струковних студија посебно обезбеђује перманентно образовање и усавршавање 

управљачког и ненаставног особља на професионалном плану. 

  10.5 Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања 

ненаставног особља утврђен је Правилником о раду и Правилником о 

систематизацији радних места, а ови правилници су јавно доступни. 

10.6 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља подложни су 

оцењивању од стране наставника, ненаставног особља и студената путем упитника 

и анкета, као и оцени јавног мњења. 

10.7 Број и квалитет ненаставног особља одређен је у складу са стандардима 

за акредитацију. 

10.8. Перманентно образовање и усавршавање управљачког и ненаставног 

особља, на професионалном плану, обезбеђује се кроз учешће на семинарима и у 

радним групама. 

SWОТ анализа - извештај 

А) ДЕФИНИСАНОСТ НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА УПРАВЉАЊА, 

ПОСЛОВОЂЕЊА И СТРУЧНИХ ОРГАНА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Подела надлежности између органа 

управљања, пословођења и стручних 

органа у складу са Статутом. 

Правилници не могу предвидети сваку 

ситуацију. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Надлежности се временом могу јасније 

диференцирати. 

 

Могућност сукоба надлежности. 
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ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ  

 Орган управљања је Савет који броји 17 чланова. Орган пословођења је 

директор. Стручни орган је Наставно веће. 

Статут, Пословник о раду Савета и Наставног већа и правилници Високе 

техничке школе струковних студија су јавно доступни, а периодично се јавља 

потреба за њиховим преиспитивањем и прилагођавањем новонасталим 

околностима. 

У наредном периоду пратити примену Статута, Пословника о раду Савета и 

Наставног већа и Правилника о раду Високе техничке школе струковних студија и, 

по потреби, вршити корекције. 

Б) ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА 

ИНСТИТУЦИЈОМ 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Савет је експедитивнији и 

флексибилнији у раду у односу на раније 

решење - Управни одбор. 

Представник оснивача није именовао 

чланове Савета, што је условило и 

кашњење у именовању запослених и 

студената у Савету школе и његово 

конституисање. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Експедитивност и флексибилност у 

раду. 

Могућност негативног утицаја Савета 

на избор директора. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ  

Инсистирати код оснивача да именује чланове Савета Високе техничке 

школе струковних студија, како би Савет био комплетан. Обратити се оснивачу 

писменим путем ради именовања чланова Савета. 

В) ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И 

НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Висока техничка школа струковних 

студија, као једна од најстаријих 

високих школа, има професионалан 

стручни и ненаставни кадар. 

Недовољна заинтересованост интерних  

корисника за учешће у анкетама и 

предлозима за корекције. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Прикупљање информација кроз анкете и 

корекције рада. 

Недостатак механизама за 

санкционисање корисника због 

неучешћа. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ  

Неопходност увођења механизма за ширу заинтересованост корисника за 

учешће у анкетама и предлагање  мера и начина корекције рада у целини.  
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Г) ДЕФИНИСАНОСТ И ДОСТУПНОСТ УСЛОВА ЗА НАПРЕДОВАЊЕ 

НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Орган пословођења Високе техничке 

школе струковних студија показује јасно 

опредељење за напредовање 

ненаставног особља. 

Недовољна заинтересованост  

корисника за учешће у даљој едукацији. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Сталне могућности за оправдан 

напредак запослених у складу са 

потребама рада и радним местима. 

Недостатак материјалних средстава за 

финансирање квалификованих младих 

ненаставних кадрова потребних за 

покривање свих неопходних послова. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ  

Висока техничка школа струковних студија би у наредном периоду могла 

донети акт којим би, на унапред познат и доступан начин, запослено ненаставно 

особље било упознато са условима и могућностима за даље напредовање. 

Доношењем оваквог акта, запослени би додатно били стимулисани за квалитетнији 

рад и постизање бољег успеха. 

Д) ДОСТУПНОСТ РЕЛЕВАНТНИХ ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ  СТРУЧНИХ 

СЛУЖБИ И ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Рад стручних служби и органа 

управљања је свакодневно изложен 

оцени и увиду корисника, а у раду 

Савета су и три представника 

корисника-студената. 

Слаба заинтересованост корисника за 

коришћење доступних информација. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Још већа отвореност и транспарентност  

у раду. 

Незаинтересованост корисника услед 

великог броја информација. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ  

 Оформити мање групе корисника по годинама студија које би свеобухватно 

пратиле и упознавале остале кориснике са радом стручних служби и органа 

управљања. 

Ђ) ПЕРМАНЕНТНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ НЕНАСТАВНОГ 

ОСОБЉА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Послодавац би добио квалитетније и 

стручније запослене.  

Недостатак материјалних средстава за 

финансирање квалификованих младих 

ненаставних кадрова потребних за 

покривање свих неопходних послова 
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O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Боља и стручнија организација и 

квалитет ненаставног рада. 

Због малог броја запосленог 

ненаставног особља мања 

заинтересованост корисника. 

ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ  

Током последњих годину дана, више запослених из редова ненаставног 

особља Високе техничке школе струковних студија завршили су виши степен 

стручног образовања у односу на онај који су имали пре запослења, и директор им 

је омогућио, сходно новом нивоу образовања и даље напредовање. 

Учинити доступнијим свако усавршавање и образовање ненаставног 

особља, а посебно оног за које се укаже потреба Високе техничке школе 

струковних студија. 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 10. 

 

Прилог  10.1 Број ненаставних радника стално запослених у Високој техничкој 

школи. 

Прилог  10.3 Шематска организациона структура Високе техничке школе. 

Прилог  10.4 Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада 

стручних служби. 

Прилог 10.5 Анкета запослених о квалитету рада управе. 

Прилог 10.6 Одлука о усвајању Пословника о раду Савета Школе. 

Прилог 10.7 Пословник о раду Савета Школе. 

Прилог 10.8 Пословник о раду Наставног већа. 

Прилог 10.9 Одлука о именовању директора. 
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Стандард 11: 

Квалитет простора и опреме 
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

 

11.1 Висока техничка школа располаже простором неопходним за квалитетно 

извођење свих облика наставе, укупне површине 2.524,24 м
2
, око 4,67 м

2 
бруто простора по 

студенту.  

 

Школа је обезбедила простор који испуњава одговарајуће техничке и хигијенске 

услове и то: 

 просторије за извођење наставе (амфитеатре, сале, учионице и кабинете за   

информатику); 

 библиотечки простор; 

 читаоницу; 

 одговарајући радни простор – кабинете за наставнике и стручне сараднике; 

 место у просторијама за наставу за сваког студента (1676 места); 

 простор за административне послове и 8 канцеларија за секретаријат и потребе 

студентске службе; 

 просторије за рад студената (Студентски парламент).
                    

 

 

11.2 Школа је обезбедила опрему за савремено извођење наставе, па у раду са 

студентима, поред осталог, користи: рачунаре, видео-бим пројекторе, пројекторско платно, 

бежичне микрофоне, миксете,  појачала,  звучни систем,  графоскопе, скенере, презентере, 

DVD плејере и др. Сви амфитеатри и учионице за наставу су покривени интернет 

прикључком. 

Школа поседује уређај за сечење воденим млазом - капиталну опрему чија 

вредност прелази 10.000 евра.  

Школа редовно и квалитетно одржава простор и опрему неопходну за несметано 

обављање своје делатности. Школа, ради обезбеђења несметаног функционисања 

електронске и друге опреме, развија процедуре за њихово редовно одржавање и редовно 

сервисирање. Посебним поступцима Школа обезбеђује рационалну набавку и употребу 

потрошног материјала. Школа врши осавремењивање опреме према плановима набавке 

опреме, у складу са финансијским планом и реалним могућностима. 

11.3 Квалитет простора и опреме Школе обезбеђује се: доследном применом 

законских регулатива и утврђених стандарда и поступака за одржавање простора и опреме, 

односно за набавку опреме и потрошног материјала; усклађивањем просторних капацитета 

и опреме са потребама наставног процеса у складу са бројем студената и одговарајућим 

стандардима; анкетирањем студената и запослених о квалитету простора и опреме; 

праћењем и контролом квалитета рада одговарајућих служби за одржавање простора и 

опреме; предузимањем корективних мера ради ефикаснијег одржавања простора и опреме.  

Школа прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама 

наставног процеса и бројем студената.  

Расположиви простор и опрема обезбеђују квалитетно извођење наставе у складу 

са потребама студијског програма на студијама првог и другог степена. 

 

11.4 Сви рачунари у Школи су структурирано умрежени. Због специфичности 

захтева, при реализацији ове мреже примењена су најновија технолошка достигнућа из ове 

области – бежична технологија рачунарског умрежавања. Школа развија модеран 

информациони систем који ће унапредити све аскпекте администрације и студирања. Тиме 

школа омогућава свим запосленима и студентима неометан приступ различитим врстама 
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информација у електронском облику и информационим технологијама, како би се те 

информације користиле у научно-образовне сврхе. 

 

11.5 Школа у свом саставу има две компјутерске учионице које имају укупну 

површину 205m
2
, а у њима се налази 46 рачунара који служе за извођење наставе . 

Школа има закључене уговоре о сарадњи са установама и привредним субјектима 

који се баве делатностима из области њених студијских програма о заједничком 

коришћењу  и опремању простора који се користи у образовном процесу 

У читаоници школе се налази десет рачунара који су доступни студентима, 

бесплатно. Свим рачунарима у читаоници је обезбеђен интернет прикључак. Студентима је 

омогућено бесплатно коришћење штампача, скенера, фотокопир апарата и нарезивање CD 

и DVD материјала. 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Висока техничка школа поседује примерене просторне капацитете потребне за квалитетно 

и успешно образовање студената. Евалуацијом рада Школе и њених саставних делова од 

стране студената уочена је просечна оцена студената од 3,65, по свим критеријумима.  

 

 

SWОТ анализа - извештај 

А) УСКЛАЂЕНОСТ ПРОСТОРНИХ КАПАЦИТЕТА СА УКУПНИМ БРОЈЕМ 

СТУДЕНАТА, АДЕКВАТНОСТ ТЕХНИЧКЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ, УСКЛАЂЕНОСТ 

КАПАЦИТЕТА ОПРЕМЕ СА БРОЈЕМ СТУДЕНАТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     (Weakness) - СЛАБОСТИ 

Просторни капацитети школе битно 

превазилазе стандард прописан за број 

студената утврђен дозволом за рад. Школа 

поседује библиотеку са читаоницом која 

располаже са десет рачунара преко којих 

студенти имају континуирани, бесплатни 

приступ интернету; школа има на 

располагању две рачунарске учионице које 

се користе за информатичке предмете; 

сервер на којем се налази интернет; 

презентација и информациони систем 

Школе и брзина интернет везе су више него 

довољни да опслуже запослене, активне 

студенте, као и све заинтересоване из 

Школе. Школа има закључене уговоре о 

заједничком коришћењу простора и опреме 

са више сродних школа и неколико 

привредних субјеката који се баве 

непосредном производњом. 

Климатизација и осветљење нису адекватни 

у највећој сали; рачунарске учионице могу 

да приме мали број студената, тако да 

настава мора да се организује у више 

термина; рачунари застаревају много брже 

од других наставних средстава, тако да 

постоји обавеза њиховог сталног 

унапређивања, што захтева додатна 

материјална улагања; рачунари су застарели 

и не постоји могућности да Школа 

унапреди рачунарску опрему; мала брзина 

или онемогућен приступ интернету; 

неадекватан начин заштите рачунара, што 

онемогућава нормалан рад). 

Неадекватна опремљеност кабинета 

наставног особља. 

O     (Opportunities) -  МОГУЋНОСТИ T      (Threats) -  ОПАСНОСТИ 

Стално подизање конфигурација  рачунара 

повећао би се квалитет наставе (рачунари би 

радили брже, могао би да се пређе већи део 

градива по часу); проширивањем капацитета 

рачунарских учионица и набавком 

Због неадекватне електро-инфраструктуре, 

варијабилитет напона може оштетити 

опрему, док нестанци струје могу 

узроковати недоступност сервера и сајта 

Школе. 
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специјализованог софтвера, омогућило би се 

извођење вежби на рачунарима и из других 

предмета; уколико би се једна од школа које 

се тренутно налазе у комплексу зграда 

бивше Политехничке академије иселила, 

Школа би добила веће просторне 

капацитете и могућност да отвори још једну 

рачунарску учионицу. 

 

ПРЕПОРУКЕ 

 

 

Квалитет простора и опреме обезбеђује се кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Висока техничка школа струковних студија  поседује одговарајући простор у погледу 

обима и структуре, тако да задовољава стандарде за акредитацију високошколских 

установа, који важе у погледу простора и има могућности за упис већег броја студената.  

Школа  ће наставити да перманентно побољшава квалитет простора и опреме.  

Планирано је стално праћење опремљености наставног простора потребним средствима за 

наставу. 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 11. 

Табела 11.1 Укупна површина Високе техничке школе – план школе 

Табела 11.2 Листа опреме у власништву Високе техничке школе 

Прилог  11.1 Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим 

студијским програмима 
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Стандард 12: 

Финансирање 
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских 

средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 

12.1 Високошколска  установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства 

неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, 

уметничких и професионалних активности. 

 

12.2 Школа, за  самостално обављање  основне делатности,  располаже са  два 

извора финансирања: 

1) средства  која обезбеђује буџет  РС , и 

2) сопствене изворе финансирања (школарине). 

Средства која обезбеђује  буџет  РС, за  континуирано  одвијање  основне 

делатности уплаћују се за: плате, превоз запослених, платни промет, комуналне и 

комуникацијске услуге, али не у пуном износу. Разлика се додаје из сопствених средстава. 

Сопствени  извори финансирања (школарине), представљају најзначајнији  сегмент   

на који се ослања целокупно пословање Школе. Висину  школарине за студијски програм 

утврђује Савет  Школе, уз сагласност Министарства. Школарина обухвата накнаду  за 

услуге  које  Школа  пружа   студенту  у оквиру остваривања  студијског  програма. 

Ослањањем на  сопствене изворе, Школа  обезбеђује  најбоље услове за одвијање наставе и 

вежби, набавља неопходну  опрему  за извођење наставе  и вежби, за научна и стручна 

усавршавања наставника и сарадника, модернизацију рачунарских и језичких кабинета, 

међународну сарадњу, богату издавачку делатност,  инвестиције, зараде запослених у 

складу са законом и Правилником о мерилима за исплату зарада и других примања 

запослених у Школи, и друге трошкове у складу са законом. 

 

12.3 Школа  редовно  доноси  вишегодишње  и годишње финансијске планове, на 

којима се заснива целокупно финансијско пословање. У оквиру тог плана, буџетирани и 

стварни трошкови студијског програма и целе Школе структурирају се и документују. 

Анализирају се одступања и из године у годину се доносе одговарајуће мере за 

побољшање  рационалног коришћења средстава.  

Школа општим актом, у складу са законом, уређује начин доношења и извршавања 

финансијских одлука.  

Квалитет финансирања остварује се доследним поштовањем правила и прописа о 

припреми, разматрању и усвајању Финансијског плана и других аката из области 

финансијског пословања, доследном контролом распоређивања и коришћења 

финансијских средстава, спречавањем ненаменског или нерационалног трошења 

финансијских средстава и предузимањем одговарајућих мера и акција у складу са законом 

и Статутом Школе.  

За реализацију Финансијског плана који доноси Савет Школе, задужен је Директор 

Школе који, у складу са позитивним прописима и Статутом Школе, обавља послове из 

своје надлежности.  

Директор Школе  је наредбодавац за извршење Финансијског плана Школе. 

 

12.4 Висока техничка школа струковних студија обезбеђује јавност и 

транспарентност својих извора финансирања и начина употреба финансијских средстава 

кроз Финансијски извештај. 
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SWОТ анализа - извештај 

А) ДУГОРОЧНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАСТАВУ, 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД 

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Школа настоји да обезбеди потребна 

финансијска средства неопходна за 

реализацију наставног и стручно-

истраживачког рада; извори средстава, 

распоред и намена су јавни и на прописан 

начин контролисани; обезбеђена средства 

служе, између осталог, и за  перманентно 

усавршавање стручних кадрова; Школа 

самостално обезбеђује финансијска средства 

за издавачку делатност; финансијска 

средства се користе за промоцију Школе; 

захваљујући примени савремене 

информационе технологије, финансијско – 

рачуноводствени послови се обављају брзо 

и ефикасно; благовремено доношење 

финансијских планова кроз сагледавање 

свих аспеката који су потребни за ефикасно 

пословање Школе; Школа обезбеђује 

јавност и транспарентност својих извора 

финансирања. 

Учешће буџетских средстава у 

материјалним трошковима Школе је на 

ниском нивоу, тако да Школа, велики део 

трошкова које би требало плаћати 

средствима из буџета, мора да плати из 

сопствених средстава (грејање, електрична 

енергија, вода, обезбеђење, интернет). 

O     ( Opportunities ) -  МОГУЋНОСТИ T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Боља финансијска подршка буџета 

Републике Србије омогући ће бољу и 

дугорочну усклађеност финансијског плана 

са потребама Школе. 

Лоша економска ситуација у земљи; 

постојање нелојалне конкуренције од 

стране приватних факултета и струковних 

школа, чији су износи школарина високи. 

ПРЕПОРУКЕ: 

С обзиром на то да средства са којима Република као оснивач учествује у укупном 

финансирању Школе, а посебно у финансирању текућих материјалних трошкова, преко 

Министарства финансија и Министарства просвете, нису довољна и не обезбеђују жељено 

и очекивано унапређење услова рада, Школа ће наставити да указује на овај проблем. 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 12. 

 

Прилог 12.1 Финансијски план,   

Прилог 12.2 Финансијски извештај за претходну годину.  

Прилог 12.3 Ценовник  услуга Високе техничке школе  
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Стандард 13: 

Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

 

Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу 

обезбеђења квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских 

представника у телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о 

квалитету високошколске установе. 

 

 

13.1 Представници студената су чланови Комисије за квалитет и Комисије 

за обезбеђење квалитета студијског програма Високе техничке школе струковних 

студија.  

 

Табела 13.1  Списак чланова Комисије за квалитет 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАЊЕ 

1.  др Александар Раковић профеоср 

2.  мр Зоран Карастојковић професор 

3.  Велимир Драшковић секретар 

4.  Никола Додош студент 

5.  Гегић Денис студент 

 

 

13.2 Студентима је учешћем у органима Високе техничке школе струковних 

студија: Комисији за квалитет, комисијама за обезбеђење квалитета студијских 

програма, Студентском парламенту, обезбеђена улога и могућност да изнесу своје 

мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се 

обезбеђује квалитет Високе техничке школе струковних студија, укључујући и 

резултате самовредновања и оцењивања квалитета Школе. 

  Висока техничка школа је, као чланица Конференције директора струковних 

школа Србије.   

 

13.3   Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте 

анкета којом се испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих 

области које се проверавају у процесу самовредновања и оцене квалитета рада 

Високе техничке школе, наставног програма у целости и његових делова као и 

квалитета самог наставног процеса и квалитет педагошко-образовног рада 

наставника и сарадника у Школи. Примерци анкетних листова и резултати свих 

спроведених анкета у школској 2010/2011 години. 

Основни циљ поступка анкетирања је утврђивање квалитета; педагошко-

образовног рада наставника и сарадника у настави Школе, студијског програма, 

управљања Школом, рада служби Школе и корекција, ради подизања квалитета и 

формирање подлоге за креирање Извештаја о самовредновању Високе техничке 

школе струковних студија. Оцењивање се врши два пута годишње - Правилник о 
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евалуацији квалитета рада Високе техничке школе, наставног процеса, студијског 

програма и учесника у наставном процесу анкетирањем – Прилог 14.1; 

 

13.4  Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, 

реализације развоја и евалуације студијског програма у оквиру курикулума и развој 

метода оцењивања. 

SWОТ анализа - извештај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ОЦЕНЕ  

А) УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ  

S      ( Strenght )  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Школа обезбеђује учешће студената у 

процесу самовредновања путем 

студентских организација, путем 

студентских представника у телима 

школе и путем спровођења анкете о 

квалитету рада наставног и ненаставног 

особља, управљачких и пословодних 

структура као и других делова 

организационе структуре; посебно 

значајан облик учешћа студената у 

процесу самовредновања јесте чланство 

њихових представника у Комисији за 

обезбеђење квалитета; непосредно 

учешће студената у процесу 

самовредновања је путем анкете о 

квалитету рада.  

Недовољна укљученост студената у 

осмишљавање, развој и евалуацију 

студијских програма као и вредновање 

метода оцењивања путем својих 

представника у телима и органима 

Школе; резултати анкете су недоступни 

јавности. 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Интензивнија подршка укључивања 

студената у осмишљавање, развој и 

евалуацију студијских програма као и 

вредновање метода оцењивања путем 

својих представника у телима и 

органима Школе од стране надлежног 

министарства. 

Нелојална конкуренција од стране 

приватних факултета и струковних 

школа у вези са учешћем студената и 

резулататима самовредновања и 

оцењивању квалитета. 

ПРЕПОРУКЕ: 

У наредном периоду, на бази стечених искустава, потребно је унапредити 

индикаторе квалитета, сам процес анкетирања студената, обезбедити вредновање 

квалитета оцењивања студената и осталих аспеката квалитета наставе и ненаставне 

подршке.  

Школа ће наставити да унапређује систем обезбеђења квалитета, уз пуну 

укљученост студената, студентских организација и Студентског парламента.  
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Школа ће настојати да још више мотивише студенте за објективно 

вредновање квалитета, као и да повећава свест и знање студената о систему 

обезбеђења квалитета, као и потреби да својим предлозима и сугестијама 

допринесу његовом даљем унапређивању. 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава Стандард 13. 

 

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 

провери квалитета. 

Прилог 13.2 Анкете студената. 
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Стандард 14:       

Систематско праћење и периодична провера квалитета 

 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне 

информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим 

областима обезбеђења квалитета. 

14.1 Висока техничка школа струковних студија, системом менаџмента 

квалитетoм обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање 

квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у 

успостављеном систему обезбеђења квалитета. Ради обезбеђења задовољавајућег 

квалитета студија Школа предузима активности праћења и оцењивања степена 

остваривања студијског програма, плана извођења наставе и плана рада, а у случају 

одступања предузима корективне мере утврђене општим актима Школе.  

Школа континуирано прати успешност и ефикасност студирања и 

предузима мере утврђене општим актима Школе за повећање успеха у студирању. 

Школа обезбеђује студентима активно учешће у поступку оцењивања квалитета. 

 14.2 Висока техничка школа струковних студија обезбеђује услове и 

инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних 

за оцењивање квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.  

Евалуација анкетирањем се врши у циљу спровођења опште стратегије 

праћења, обезбеђења, унапређења и развоја наставног процеса и у циљу 

континуираног побољшања квалитета студија и повећања стеченог знања. 

Кроз успостављене механизме система менаџмента квалитетом анализирају 

се  подаци, оцењују перформансе процеса и преиспитују ефективности система, а 

уколико се утврде неусаглашености, приступа се корективним мерама. 

14.3  Висока техничка школа струковних студија обезбеђује редовну 

повратну информацију од послодаваца, представника Националне службе за 

запошљавање, својих бивших (дипломираних) студената и других одговарајућих 

организација о компетенцијама дипломираних студената. Екстерна провера 

квалитета врши се анкетирањем и прибављањем статистичких података, што 

омогућава редовно праћење и прикупљање повратних информација. 

 

14.4  Висока техничка школа струковних студија обезбеђује податке 

потребне за упоређивање са високошколским установама из иностранства у 

погледу квалитета. 

14.5 Висока техничка школа струковних студија обавља периодична 

самовредновања и проверу нивоа квалитета, током којих проверава спровођење 

утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање жељених 

стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање 

резултата анкетирања студената. Школа спроводи поступак самовредновања ради 

утврђивања степена успешности у спровођењу утврђене стратегије и поступака за 

обезбеђење квалитета, нивоа остварења утврђених стандарда квалитета.  

Школа спроводи поступак самовредновања најмање једанпут у три године. 

Постоји могућност да се изврши и ванредна провера квалитета, ако за тим постоји 

потреба. 
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14.6  Са резултатима самовредновања Школа упознаје наставнике и 

сараднике, студенте, Комисију за спровођење поступка акредитације, Комисију за 

контролу квалитета, академску и стручну јавност.  

 Формирана је база података која ће обезбедити трајно чување прикупљених 

података и њихово упоређивање са подацима који ће се прикупити током 

спровођења наредног анкетирања и примене других метода за прикупљање 

података.  

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета усваја се на седници 

Наставног већа Школе. Извештај за претходни период усвојен је на седници маја 

месеца 2012. године. 

SWОТ анализа - извештај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ОЦЕНЕ  

А) КОНТИНУИТЕТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЦЕСА ОБЕЗБЕЂЕЊА И 

УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

S      (Strenght)  - ПРЕДНОСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБОСТИ 

Континуитет у спровођењу утврђених 

стандарда и поступака за оцењивање 

квалитета и обављање свих задатака 

које у том периоду имају субјекти у 

систему обезбеђења квалитета; 

континуитет у обезбеђивању услова и 

инфраструктуре за редовно, 

систематско прикупљање и обраду 

података потребних за оцену квалитета; 

редовност повратних информација од 

стране послодаваца, представника 

Националне службе за запошљавање, 

бивших студената и других 

организација о компетенцијама 

дипломираних студената; са 

резултатима самовредновања Школа 

упознаје наставнике и сараднике, 

Комисију за спровођење поступка 

акредитације, Комисију за контролу 

квалитета, академску и стручну јавност. 

Незаинтересованост студената за учешће 

у студентским органима и оцењивању 

обезбеђења и унапређења квакитета 

наставног процеса. 

O     ( Opportunities ) -  

МОГУЋНОСТИ 
T      ( Threats ) -  ОПАСНОСТИ 

Брже усаглашавање рада Школе са 

европским стандардима рада 

високошколских установа. 

Критеријуми за самовредновање нису 

јасно формулисани и променљиви су. 
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ПРЕПОРУКЕ: 

Школа ће перманентно пратити начин функционисања новоуспостављеног 

система обезбеђења квалитета и, ако буде било потребно, вршиће потребне 

иновације у погледу индикатора квалитета, метода прикупљања и обраде података 

и др.  

Школа ће перманентно унапређивати инфраструктуру како би се обезбедило 

редовно и систематско прикупљање и обрада података потребних за оцену 

квалитета.  

Школа ће спровести поступак едукације заспослених и студената у области 

обезбеђења квалитета. Неопходно је наставити са контролом квалитета, са дорадом 

свих процедура, као и са успостављањем нових стандарда и увођењем нових 

процедура за обезбеђење, контролу и унапређење квалитета. 

 

Висока техничка школа струковних студија  испуњава 

Стандард 14. 
 

Прилог 14.1 Информације присутне на сајту Високе техничке школе о 

активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу 

квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада Школе. 
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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд 

ОПШТА ОЦЕНА СТАНДАРДА И ПРЕДЛОЗИ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ  

ПРЕДЛОЗИ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

 

 Стандард 1:  

Стратегија обезбеђења квалитета. Високошколска установа утврђује 

Стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

 

Доношењем Стратегије обезбеђења квалитета испуњен је Стандард 1. 

Сагласно мерама за обезбеђење квалитета, надлежни органи Високе техничке 

школе струковних студија вршиће, по потреби, преиспитивање и унапређивање 

Стратегије на крају сваке школске године, на бази стеченог увида у резултате 

функционисања система управљања квалитетом. Преиспитивање Стратегије и њене 

евентуалне корекције биће извршени крајем 2012. године, чиме ће бити створен 

ваљан основ за израду акционих планова у области обезбеђења квалитета. 

 

 Стандард 2 :  

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета. Високошколска установа 

утврђује начине (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог рада који су 

доступи јавности. 

  

Успостављена је потпуна документованост кључних процеса. Поступци за 

обезбеђење квалитета су усаглашени са међународним стандардом ISO 9001:2000 и 

следе процесни приступ. Квалитет се обезбеђује за области: пројектовање и развој, 

пружање образовних услуга и научно истраживање у области високог образовања. 

Простор за унапређење квалитета је веома широк и у будућем периоду тежиће се ка 

развоју кључних индикатора перформансе. Иако је успостављена, организациона 

култура квалитета биће предмет сталног унапређивања, интензивираће се обука 

запослених, али и корисника, што је услов за обезбеђење сталног побољшања.  

Потребно је да Комисија за обезбеђење квалитета и остали субјекти система 

обезбеђења квалитета перманентно прате, сагледавају и евалуирају његову 

примену, како би се стекао увид у његове практичне ефекте и оценило остваривање 

планираних циљева. За случај да поједини стандарди и механизми за обезбеђење 

квалитета не буду верификовани у пракси, потребно је извршити неопходне измене 

и допуне постојећих правилника. Такође, утврђени стандарди и мере за обезбеђење 

и унапређивање квалитета биће периодично преиспитивани у циљу њиховог 
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унапређивања, са тенденцијом да се минимални ниво квалитета подигне и да се 

креирају што ефикасније подстицајне и корективне мере за унапређење квалитета.  

 

 Стандард 3:  

Систем обезбеђења квалитета. Високошколска установа изграђује организациону 

структуру за обезбеђење квалитета. 

 

Успостављањем институционалног система обезбеђења квалитета, 

усвајањем одговарајућих општих аката, конституисањем и радом органа, испуњен 

је Стандард 3.  

Да би се остварили постављени циљеви, потребно је да предвиђене 

процедуре и мере за обезбеђење квалитета буду стриктно примењене, да се 

брижљиво и систематично прати њихова примена и оцењује да ли се оне успешно 

спроводе, какви су практични ефекти подстицајних и корективних мера и какав је 

тренд квалитета у свим областима обезбеђења квалитета. Уколико на основу 

прикупљених података и остварених увида Комисија за обезбеђење квалитета дође 

до сазнања да је потребно вршити структуралне или организационе промене, биће 

покренут поступак за кориговање институционалног система обезбеђења 

квалитета.  

Имплементација система за обезбеђење квалитета вршиће се кроз циклично 

смењивање самовредновања и акционог планирања по обрасцу: планирање, 

спровођење, провера, побољшање.  

У наредном периоду, посебна пажња биће посвећена унапређењу квалитета 

међу запосленима и студентима сталним разговорима о квалитету, дискусијама о 

начинима побољшања квалитета и сл. Такође, путем одговарајућих мера 

унапређиваће се институционална подршка наставном и ненаставном особљу ради 

повећања њихових стручних компетенција, укључујући и одговарајућу едукацију у 

циљу унапређења знања, способности и вештина за разумевање саме идеје 

квалитета, начина функционисања система обезбеђења квалитета, као и 

предузимање мера ради побољшања услова рада и повећања мотивисаности за рад. 
 

 Стандард 4:  

Квалитет студијског програма 

 На основу анализе студијског програма у Високој техничкој школи 

струковних студија, извршене према критеријумима утврђеним стандардима за 

акредитацију студијских програма првог високог образовања, може се закључити 

да студијски програми испуњавају Стандард 4.   

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу 

његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз 

осавремењивање садржаја и стално прикупљање  информација о квалитету 

програма од одговарајућих организација из окружења. Системом менаџмента 

квалитета утврђене су фазе пројектовања и развоја. Прва фаза је планирање 
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пројектовања и развоја, друга је дефинисање улазних елемената пројектовања и 

развоја, дефинисање излазних елемената, преиспитивање пројектовања и развоја, 

верификација, валидација и контрола измена пројектовања и развоја. Измењени 

студијски програм је пројектован да буде у потпуности у сагласности са захтевима 

акредитације и новим захтевима техничке привреде. Студијски програм је 

упоређен са три студијска програма из Европске уније што је у складу захтевима 

стандарда. Студијски програм је флексибилан и ослања се на најбоље у пракси. 

Поред сагледавања наведеног извештаја, Наставно веће ће размотрити и потребе 

привреде и друштва у будућем периоду, изражене кроз захтеве Националне службе 

за запошљавање, те у случају потребе, благовремено покренути поступак измене 

студијског програма у складу са предвиђеном процедуром. Анкетирањем ће се 

испитивати да ли студијски програм и његова реализација подстицајно делују на 

стваралачки начин размишљања и пружају компетенције за примену тих знања и 

вештина у практичне сврхе. Уколико проценат анкетираних студената који 

сматрају да студијски програми не делују стимулативно на стваралачки начин 

размишљања буде већи од 20% Комисија ће предузети мере, најпре методолошког 

карактера, а по потреби, и уз друге индикаторе и измене студијског програма ради 

остварења зацртаног циља. Директор ће сваке године сачинити извештај о 

компетенцијама бивших студената-запослених, на бази извештаја послодаваца о 

компетенцијама запослених (бивших студената). У случају да више од 20% 

послодаваца има негативну перцепцију о компетенцијама запослених (бивших 

студената), Комисија ће, у складу са примедбама, предузети мере за корекцију 

метода извођења наставе, односно приступиће процедури измене студијског 

програма. 

 

 Стандард 5:  

Квалитет наставног процеса 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 

укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 

доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета 

наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет  

наставе није на одговарајућем нивоу. Школа је и у досадашњем раду инсистирала 

на професионалном раду и интерактивности наставе, укључивањем примера у 

наставу  итд. Међутим, тек са успостављеним системом менаџмента квалитета 

ствара се могућност за контролу, евалуацију и унапређивање, односно 

предузимање ефикасних корективних и превентивних мера. Школа је усагласила 

свој студијски план и програм са захтевима акредитације. Школа је успоставила 

потребне механизме планирања, спровођења, проверавања и усавршавања 

наставног  процеса као једног од кључних процеса система менаџмента квалитета. 

Мере за даље унапређење су, између осталог, и: обезбеђење подстицајне радне 

климе и професионалног односа наставног особља које излази у сусрет студентима; 

мотивисање и укључивање наставног особља у осмишљавање и коришћење што 

ефикаснијих и разноврснијих метода извођења наставе. 
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Висока техничка школа струковних студија ће и у наредом периоду 

наставити да, упоређивањем планова рада са програмима рада обезбеди 

остваривање садржаја предвиђених за наставни предмет, и да, по потреби, 

предлаже корективне мере.  

Школа ће наставити да пружа организовану подршку наставницима и 

сарадницима ради унапређења њихових педагошких способности, посебно за 

примену интерактивних облика рада и адекватно праћење рада студената и 

оцењивање њихових знања и вештина. 

 
 Стандард 6:  

Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

 

На основу изнетих чињеница о организацији и резултатима 

научноистраживачког рада закључује се да је Висока техничка школа струковних 

студија испунила Стандард 6.  

У наредном периоду потребно је повећати број наставника и сарадника који 

учествују у пројектима које финансира Министарство науке Републике Србије.  

Планира се покретање нових истраживачких пројеката у оквиру друштвено-

хуманистичких наука.  

Потребно је унапредити сарадњу са домаћим и страним 

научноистраживачким установама ради реализације заједничких пројеката.  

Од посебне важности је подстицање наставника и сарадника на учешће у 

конкурсима за међународне пројекте и пружање помоћи у изради пројектне 

документације.  

Посебну пажњу треба усмерити на развијање научног и стручног подмлатка. 

И у претходном раздобљу овом питању посвећивана је потребна пажња. Већи број 

сарадника магистрирао је, неколико магистара је докторирало.  

Висока техничка школа струковних студија краткорочно и дугорочно прати развој 

најуспешнијих студената и мотивише их за бављење научним радом.  

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу 

услова, праћењу и провери  резултата научноистраживачког и стручног рада и на 

њиховом укључивању у наставни процес. Научноистраживачки рад је други 

кључни процес Школе који обухвата: планирање научноистраживачког и стручног 

рада, извођење научноистраживачких пројеката, евалуацију резултата и 

дисеминацију научноистраживачког рада. Школа је остварила значајне резултате 

на пољу међународне сарадње, међутим, важно је и наставити рад у том правцу, 

укључивањем што већег броја наставног особља у овај процес.  
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 Стандард 7:  

Квалитет наставника и сарадника 

 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и 

избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и 

развој наставника и сарадника, и провером квалитета њиховог рада у настави. 

Квалитет наставника и сарадника је дефинисан условима за избор који су 

регулисани Законом о високом образовању и интерним актима Школе.  

Школа ће и даље водити адекватну кадровску политику и доследно 

примењивати критеријуме за избор и заснивање радног односа са наставницима и 

сарадницима, перманентно пратити и подстицати наставне, научноистраживачке и 

стручне, односно уметничке активности наставника и сарадника. Већа пажња биће 

посвећена промовисању научних резултата наставника и сарадника у научној и 

стручној јавности.  

Ради унапређивања кадровске политике, Школа ће имати у виду број и 

профил наставника и сарадника који могу квалитетно реализовати постојеће 

студијске програме и научноистраживачки, односно уметнички рад.  

У том смислу, биће узето у обзир: оптимално радно оптерећење наставника 

и сарадника; планирана напредовања наставника и сарадника; планирана одсуства 

наставника и сарадника ради научног и стручног, односно уметничког 

усавршавања.  

Вођењем дугорочне кадровске политике, Школа ће обезбедити: 

континуирани развој као образовне и научне институције; континуирано 

усавршавање наставника и сарадника; довољан број квалитетних наставника и 

сарадника; оптималну кадровску структуру наставног кадра; оптималну старосну 

структуру наставног кадра; стварање научног подмлатка кроз добру селекцију 

младих кадрова. 

 

 Стандард 8:  

Квалитет студената 

 

  Квалитет студената се одређује селекцијом студената на унапред прописан и 

јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем 

и провером резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 

одговарајућих мера у случају пропуста. Школа је успоставила процедуру пријема и 

уписа студената, механизме за оцењивање и прећење рада студената у току године. 

Школа, у складу са силабусом који је јаван, оцењује студенте у току рада у настави, 

проверава резултате оцењивања и пролазност студената. Дефинисани су студијски 

програм, врста и ниво студија, назив предмета на енглеском језику, назив предмета 

на српском језику, наставник, статус предмета, садржај предмета, семестар у којем 

се слуша, услов, циљ предмета, исход предмета, број ЕСПБ, основна литература, 

допунска стручна  литература и интернет извори, методе извођења наставе, број 
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часова активне наставе, теоријска настава, практична настава/стручна пракса, 

предиспитне обавезе.  

Школа ће настојати да мотивише што већи број средњошколаца који су са 

одличним успехом завршили школу да упишу основне струковне студије у Високој 

техничкој школи струковних студија, како би обезбедила да студенти имају 

задовољавајући ниво претходних знања. Уочено је да је средњошколски успех 

будућих студената Школе у сталном порасту и да сада износи  3,90.  

У наредном периоду Школа ће за наставнике и сараднике организовати 

обуку за примену новоуспостављеног система праћења рада и оцењивања знања 

студената, као и обуку за примену савремених метода оцењивања.  

Школа ће припремити сву неопходну документацију како би се на 

унификован начин евидентирао успех студената у испуњавању предиспитних 

обавеза и подаци учинили транспарентним и доступним студентима који ће 

усписати нове студијске програме.  

Школа ће припремити посебан програм допунске наставе, намењен 

студентима који су апсолвирали током последњих пет година, а још увек нису 

дипломирали, како би их мотивисао и помогао им да окончају студије.  

Поређењем успеха студената на студијама по старом и новом програму у 

Високој техничкој школи струковних студија, закључује се да је успех студената 

који студирају по новом програму знатно бољи.  

 

 

 Стандард 9:  

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 

  

  Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се 

обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. Иако је 

мишљење студената да је литература задовољавајућег обима, Комисија за 

самовредновање и праћење квалитета је става да је потребно прецизније 

дефинисати критеријуме на основу којих се оцењује обимност уџбеника у складу са 

ЕСПБ, као и критеријуме актуелности уџбеника у складу са динамиком промена 

различитих правних области, који ће бити предмет преиспитивања једном 

годишње. Иако библиотечки фонд по свом обиму, квалитативно и квантитативно 

испуњава стандарде, непрекидно попуњавање и ширење библиотечког фонда спада 

у континуирани рад због тога што квалитет и савременост литературе утичу на 

квалитет наставног процеса. 
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 Стандард 10:  

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке се обезбеђују утврђивањем надлежности и одговорности органа 

управљања и јединица за ненаставну подршку, и перманентним праћењем и 

провером њиховог рада. Генерална оцена служби указује на то да у овом сегменту 

постоји значајно задовољство студената. Рад органа управљања и квалитет 

ненаставне подршке је одлично оцењен од стране студената.  

 

 Стандард 11:  

Квалитет простора и опреме 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и 

структуру.  

Висока техничка школа струковних студија поседује одговарајући простор у 

погледу обима и структуре, тако да задовољава стандарде за акредитацију 

високошколских установа, који важе у погледу простора.  

Школа ће наставити перманентно да побољшава квалитет простора и 

опреме. Планирано је стално праћење опремљености наставног простора 

потребним средствима за наставу.  

 

 Стандард 12:  

Финансирање 

 

 Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз 

квалитет извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у 

употреби финансијских средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом 

року. Школа самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако 

да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у  дужем временском периоду. 

Потребно је да Школа појача активности за обезбеђење средстава за финансирање 

научноистраживачког и стручног рада, као и да пронађе начине за  

диверзификацију пословања у циљу проширења извора финансирања. 

 

 Стандард 13:  

Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
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Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу 

обезбеђења квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских 

представника у телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о 

квалитету високошколске установе. Школа је у великој мери укључила студенте у 

процесе планирања (пројектовања и развоја студијског програма), контроле у току 

извођења наставног процеса (кроз успостављен механизам жалби и рада 

студентских организација), као и евалуације наставног процеса и осталих области 

обезбеђења квалитета, у циљу унапређења квалитета. Школа, према томе, испуњава 

захтеве стандарда, међутим, да би се на квалитативно вишем нивоу обезбедило 

активно учешће студената, Школа ће радити на ширењу организационе културе 

квалитета кроз даље подржавање и мотивисање студената за учешће у обезбеђењу 

квалитета, како би им се приближила и објаснила концепт система квалитета и 

значај њихове улоге у систему као и у функционисању наше академске заједнице. 

 

 Стандард 14:  

Систематско праћење и периодична провера  квалитета 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне 

информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим 

областима обезбеђења квалитета. Систем менаџмента квалитета који је процесно 

орјентисан према шеми ПДЦА (Планирај,  делуј, провери, поступи) и омогућава да 

се кључни процес (наставни процес) стално унапређује. Систем има изграђене 

механизме контроле како на нивоу процеса у целини тако и на нивоу појединачних 

процедура. Школа мери и прати ефективност и перформансе процеса пружања 

образовних услуга. Менаџер квалитета прикупља податке о перформансама 

процеса, анализира информације о циљу идентификације области за побољшавање 

и извештава Комисију за квалитет, која утврђује корективне мере. Школа спроводи 

интерне провере рада, утврђује усаглашеност система менаџмента квалитета са 

захтевима ISO 9001:2000, његову имплементацију и одржавање. Школа прати 

информације које се односе на запажања корисника о мери испуњености њихових 

захтева. Школа прибавља информације од послодаваца и бивших студената о 

компетенцијама дипломираних студената. Оно што је неопходан корак Школе је и 

успостављање ближе сарадње са Националном службом за запошљавање. 


