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1. УВОД - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИШОЈ ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ  

1.1 Кратак историјат Више техничке школе 
 

Иза Више техничке школе стоји више деценијско искуство. Основано је на 

иницијативу тада великог металског комплекса Београда („Индустрија машина и 

трактора“, “Фабрика одливака и модела“, „Индустрија мотора Раковица“, 

„Бродоградилишта“, „ Индустрија прецизне механике“,“Југофунд“, „Крон“...). 

 

Испуњеност за рад утврђена је Решењем број 022-144/74-04, од 10.09.1974.. 

године, које је по тада важећим прописима, донео Републички секретаријат за 

образовање и културу. 

 

Виша техничка школа је почела са радом у оквиру тадашњег Радничког 

универзитета  „Нови Београд“ под  називом Виша металска школа. 

 

Пратећи све токове реформисања образовања Раднички универзитет „Нови 

Београд“ прерастао је у Политехничку академију а Виша металска школа и Вишу 

техничку школу, која је у њеном окриљу деловала све до почетка 2006. године. 

 

1.2 Виша техничка школа данас 
 

Сада је Виша техничка школа самостална установа. 

 

Основни задатак и сврха оснивања Више техничке школе било  је праћење 

савремених производних технологија и школовање које ће омогућити тренутно 

запославања дипломираних студената управо у предузећима која су били иницијатори 

оснивања. 

 

Окренутост новим технологијама очитује се у сталном иновирању наставних 

планова и програма (од почетка рада до данас, наставни план и програм иновиран је 

седам пута). Неспорно је искуство ове школе у прилагођавању стварним потребама 

тржишта, ма како оно било у претходном периоду. 

 

Рад Више техничке школе одвија се у простору који јој је припао након деобног 

биланса у Политехничкој академији (преко 1600 м
2
). 

 

Министарство просвете и спорта – Сектор за високо и више образовање 

Решењем Министра, број: 614-02.02740/2005-04, од 07.11.2005. године утврдило је да је 

Виша техничка школа испуњава све прописане услове за рад. 

 

Школа, анализирајући пет предходних година, уписује, просечно, око 200 

студената на прву годину студија, а годишње дипломира око 70 студената. 

 

Школу уписују, првенствено ученици који су завршили средње образовање из 

области технике, али приметан је тренд пораста заинтересованости матураната са 

општим образовањем, те школа своју будућност види у развоју програма који ће се 

бавити компјутеризованим технологијама и, условно речено, повратку свом изборном 

циљу, образовању за производњу, али у новим условима.  

   



1.3 Виша техничка школа сутра 

 
Виша техничка школа мора да, као Висока техничка школа струковних студија, 

уз стално иновирање наставних садржаја, примену савремених метода и принципа 

едукује, образује младе и квалитетне стручњаке, способне да се укључе у токове 

призводње засноване на новим технологијaма, првенствено у индустријском 

инжењерству и компјутерски подржаним машинским системима. 

 

Студијски програми морају да се конципирају на начин који прати и планове 

економских кретања у држави. 

 

Крајњи циљ је запошљавање младих стручњака и њихово укључивање у токове 

производње и бизниса, засновано на најсавременијим знањима, технологијама и 

примени најновијих информационих решења. 

 

Виша техничка школа треба да се акредитује као Висока техничке школа 

струковних студија која ће покривати поље техничко-технолошких наука у областима: 

Компјутерски машински системи и Индустријско инжењерство. 

 

Студијски програми који покривају наведено поље и области морају бити 

усклађени са сличним програмима у Европи, са којима ће се успоставити сарадња која 

омогућује праћење нових технологија у њиховом зачетку, и принципе едукације 

примењене на најистакнутијим европским усановама сличног опредељења. 

 

Школа се мора организовати на начин који ће омогућити ефикасно остваривање 

задатих циљева. Организацију утврдити општим актима Школе, а по основу предлога 

стручних органа и искустава у Европи. 

 

Организовати јавно представљање студијских програма на начин који ће 

заинтересовати средњошколску омаладину и приближити им сврху и циљеве ове 

Школе. 

 

Омогућити стално усавршавање наставног особља и набавку савремене опреме 

за извођење наставе. 

 

Пословодни орган и стручни органи Школе утврђени Статутом, редовно ће 

подносити извештаје о остваривању мисије и визије Школе, на основу којих ће орган 

управљања утврђивати смернице даљег деловања. 

 
Будућност Више техничке школе у Новом Београду требало би гледати кроз 

норме које презентира актуелни Закон о високом образовању, потребе домаће привреде 

и интересовање малдих. Да би перспектива Школе била што светлија, а рад успешнији, 

пред нашу установу поставља се низ задатака на које мора одговорити. Неки од 

приоритетнијих су: 

 Акредитација Школе у складу са Законом о високом образовању; 

 Увођење нових смерова и одсека, које намеће интерес привреде и 

интересовање свшених средњошколаца; 

 Осавремењавање наставних планова и програма, који би пратили брзи 

технолошки развој светске индустрије; 



 Постизање апсолутне апликативности наставних планова и програма. 

 Потпуна имплементација савременог наставног процеса заснованог на 

европским стандардима у погледу услова уписа, начина судирања и стицања 

дипломе; 

 Што боља теоретска поткованост студената у циљу лакше примене стечених 

знања у пракси; 

 Даље фаворизовање практичних и прмењених знања; 

 Извођење наставе уз помоћ савремених наставних средстава (рачунара, видео 

бимова...); 

 Форсирање интерактивног односа између наставника и студената, како на 

вежбама тако и на предавањима, уз отворену и креативну комуникацију; 

 Давање могућности сутдентима да редовно врше вредновање наставног 

процеса и изјашњавају се о квалитету студијских програма, сваком предмету 

и сваком наставнику; 

 Унапређивање примене информационих технологија у циљу праћења рада 

студената и ефикасног комуницирања са њима; 

 Стручно усавршавање постојећег наставног кадра Школе; 

 Развијање тржишне оријентације образовног процеса; 

 Интензивирање двосмерне сарадње са привредним организацијама у ширем 

окружењу; 

 Унапређивање рада и боље афирмисање истраживачко-развојне јадинице 

Школе; 

 Појачана издавачка делатност Школе. 

 

Ово су само неки од задатака чија испуњеност отвара Школи нове видике и 

ствара услове за још успешнији и квалитетнији рад. 

 

1.4 Поступак самовредновања 

 
Виша техничка школа усвојила је све правилнике, процедуре и одлуке и изјаве 

које омогућавају самовредновање квалитета Више техничке школе, а што је дато као 

прилог уз одређене стандарде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Основни подаци о Вишој техничкој школи 
 

Назив  високошколске установе: Виша техничка школа, Нови Београд 
Универзитет 

 

Факултет 

 

Академија струковних 

студија  

Висока 

школа 
Висока школа 

струковних студија  

 

Адреса: Нови Београд , Булевар Зорана Ђинђића 152а 
Web адреса: www.visatehnicka.edu.rs 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље 
Природно-

математичке науке 

Друштвено-

хуманистичке науке 

Медицинске 

науке 
Техничко-

технолошке науке 

Уметност 

 

 

Број студената  

Основне струковне студије   120+80=200 

Специјалистичке струковне студије - 

Укупан број студената 200 

 

Број наставника Предавачи 

 

Професори 

стр.студ. 

Доценти 

 

Ванредни 

професори 

Редовни 

професори 

У сталном радном односу 1 4 10   

У допунском радном односу  1 3  1 

Укупан број  1 5 13  1 

Укупан број наставника 20 

  

Број сарадника Сарадници  у 

настави 

Асистенти 

 

Лектори и виши 

лектори 

У сталном радном односу 4   

У допунском радном односу 11   

Укупан број сарадника 15   

 

Студије   Број часова  активне наставе у установи 

на програмима који се акредитују 

 Број 

студената  

Коју држе 

наставници   

Коју држе 

сарадници 

Основне струковне студије   200 90% 10% 

Специјалистичке струковне студије -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА 

    САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

    ВИШЕ TЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

2.1 Процена испуњености стандарда 1: Стратегија обезбеђења  

      квалитета 

 
Виша техничка школа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је 

доступна јавности, а садржи: 

 опредељење установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 

квалитета својих програма 

 мере за обезбеђење квалитета 

 субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и 

њихова права и обавезе у том поступку 

 области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, 

вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, 

процес управљања) 

 опредељење за изградњу организационе културе квалитета 

 повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности. 

 

Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања (Управни одбор) на 

предлог органа пословођења (директора). 

Виша техничка школа објављује стратегију и промовише је како у самој 

установи, тако и у јавности. Периодично ВТШ преиспитује и унапређује стратегију 

обезбеђења квалитета. 

Виша техничка школа је пред изазовом  дефинисања своје мисије, визије, 

стратегије и осталих развојних докумената који су у складу са токовима развоја наше 

државе и са европским интеграцијским и глобализацијским процесима. Доношењем 

својих стратешких докумената ВТШ настоји да се равноправно укључи у образовни 

процес високошколских установа, чиме потврђује своје опредељење да непрекидно и 

систематски ради на унапређењу својих програма.  ВТШ се од оснивања определила за 

образовање студената у складу са савременим технологијама и трендовима а од 2002. 

год. студијске програме прилагођава принципима Болоњске декларације. Стратешки 

план реформе високог образовања на нивоу државе дефинисао је и стандарде који се 

морају испунити у свакој високошколској установи. 

Битан предуслов за постављање реалних развојних циљева је приступ који 

полази од препознавања властитих предности и недостатака са једне стране и уочавања 

могућности и ограничења у окружењу.  

Обезбеђење квалитета у високом образовању обухвата све поступке који 

укључују акредитацију, надзор и вредновање активности високог образовања као што 

су: 

- овлашћење за рад као високошколске установе; 

- доношење и прихваћање наставних планова и програма; 

- вредновање школе (организација и управљање, настава, научни и стручни 

рад); 

- прихваћање и примена критеријума за избор и реизбор наставника; 

- оцењивање наставника и студената. 

Политика обезбеђења квалитета високог образовања мора да се заснива на 

Закону о високом образовању, Статуту школе, препорукама Министарства образовања 



и Националног савета за високо образовање о поступцима, стандардима, критеријуми и 

механизмима који обезбеђују квалитет високог образовања. 

Систем обезбеђења квалитета подразумева проверу и праћење делатности школе 

путем интерног вредновања. Због тога посебну пажњу треба усмерити на развој модела 

вредновања (евалуацијски модел) што укључује и самоанализу, показатеље квалитета, 

студентско вредновање наставника, вредновање студената, наставних дисциплина. 

Посебну пажњу треба посветити интерпретацији вредновања и развоју корективних 

мера у случају незадовољавајућих резултата процеса вредновања, као и поступака 

награђивања квалитета и изврсности. 

 

Стратешки кораци у развоју система обезбеђења квалитета у школи су: 

- дефинисање улоге и задатака у систему обезбеђења квалитета на различитим 

нивоима; 

- промена организационе структуре при управљању квалитетом тј. 

распоредити надлежности и активности на одговарајуће нивое; 

- успоставити одрживу уписну политику; 

- редефинисати критеријуме за напредовање наставника у различитим 

стучним и научним областима; 

- развити интерни модел вредновања. 

Мере које треба предузети за успостављање система обезбеђења квалитета су: 

- анализа дејства постојећег система и синтеза домаћег искуства и позитивних 

искустава из других земаља; 

- организовање учешћа наставника на местима на којима ће се расправљати о 

стандардима, критеријумима квалитета, поступцима вредновања и 

интерпретацији резултата вредновања (симпозијуми, семинари...); 

- након синтезе искустава у систем обезбеђења квалитета припремити 

препоруке за промене сопствене стратегије; 

- обезбедити да Комисија за обезбеђење квалитета континуирано спроводи 

стратегију; 

- анализирати уписну политику школе сагледавањем потреба душтва, 

капацитета школе, цене студија уважавајући стратешко опредељење; 

- направити протокол вредновања и упознати са правилима и током поступка 

и оне који вреднују и оне који се вреднују; 

- постепено уводити ефективни модел препознавања и награђивања 

изврсности (напуштање „упраниловке“); 

- периодично и континуирано спроводити вредновање наставних програма, 

наставе, наставника, студената и осталих показатеља квалитета. 

Очекиване исходе (показатеље напретка) примењеног система обезбеђења 

квалитета могуће је квантитативно пратити узимајући у обзир нпр.: 

- већу пролазност у вишу годину студија; 

- смањен број студената који одустају од студија; 

- повећану мобилност студената и наставника; 

- бољу могућност запошљавања. 

ВТШ кроз иновирање наставних планова и програма, усавршавање наставног 

процеса и стварање информационо технолошке базе за рад наставника и студената 

очекује формирање квалитетних стучњака, са знањем, вештинама и способностима 

аналитичког размишљања као и применом истих у пракси. 

Виша техничка школа је утврдила Стратегију обезбеђења квалитета, коју је 

усвојио Привремени управни одбор на седници дана 19. 11. 2007. год. Овом 



стратегијом утврђује се поступак дефинисања и успостављања политике, и циљева 

квалитета и стратегије обезбеђења, као и контрола њихове примене и остварења.     

Стратегија обезбеђења квалитета је у прилогу. 

 

 Директор Више техничке школе је донео Изјаву о политици oбезбеђења 

квалитета, која је јавно истакнута у просторијама школе и на сајту школе. Директор је 

одговоран да користи политику oбезбеђења квалитета као средство у вођењу 

организације ка побољшању перформанси. Успостављање политике oбезбеђења 

квалитета врши се кроз рад Комисије за квалитет, а за то је одговоран директор. У 

спровођењу политике oбезбеђења квалитета сваки запослени  је одговоран на свом 

радном месту, како у њеној примени, тако и  да даје предлоге за побољшање и 

извештава, да би се на време спровеле корективне мере. 

Изјава о политици oбезбеђења квалитета се, такође, даје у прилогу. 

 

 Виша техничка школа периодично-најмање једном годишње преиспитује и 

унапређује стратегију обезбеђења квалитета и политику квалитета, сходно потребама 

својих садашњих и будућих студената, захтевима привредног и друштвеног окружења 

и запослених. 
 

Оцена испуњености стандарда 1: 
 

 Виша техничка школа - Нови Београд је утврдила и јавно промовисала 

стратегију обезбеђења квалитета у самој установи и у јавности. 

 У циљу преиспитивања стратегије, у периоду новембар-децембар 2006. год. и 

децембар 2007. год. извршено је анкетирање студената и запослених радника школе 

(наставног и ненаставног особља). У прилогу овог  извештаја дати су резултати Анкета 

запослених о условима рада, организацији, менаџменту и међуљудским односима  

 

Оцена је да су услови рада, организација, менаџмент и међуљудским односи 

испунили захтеве стандарда. 

 

Прилози: 

Прилог 1.1.а: Текст Процедуре: Стратегије обезбеђења квалитета 

Прилог 1.1.б: Одлука Управног одбора школе o усвајању Процедуре  

Прилог 1.2.а: Текст Изјавe о политици квалитета 
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2.2 Процена испуњености стандарда 2: Стандарди и поступци  

      обезбеђења квалитета 
 

Стандарди (начин) за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета 

рада ВТШ. 

Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област 

обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин утврђује поступање субјеката у 

систему обезбеђења квалитета ВТШ. 

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета морају бити доступни 

наставницима, студентима и јавности и периодично их треба преиспитивати и 

унапређивати. 

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада ВТШ СС, јасно прецизира активности, обавезе свих субјеката и 

одговорности, као и оцену рада путем приложених образаца упитника – анкета. 

Стандарди за акредитацију студијских програма прецизирају структуру, сврху, 

циљеве, курикулум, квалитет и контролу квалитета, као и ресурсе, наставно особље и 

упис студената, оцењивање и напредовање као и компетенције дипломираних 

студената. 

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа, који је донео Национални савет за високо образовање, 

утврђује стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета који се морају 

континуирано и систематски пратити и периодично проверавати у свим областима 

обезбеђења квалитета. 

Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган (Наставно 

веће) на предлог Комисије за обезбеђење квалитета. 

Виша техничка школа је усвојила Стандарде и поступке за обезбеђење 

квалитета, које је на предлог Комисије за обезбеђење квалитета и директора школе 

усвојило Наставно веће школе на седници дана 14. 02. 2008. год. Овим стандардима 

утврђује се начин планирања, реализације и унутрашњи механизми за осигурање 

квалитета наставног процеса на струковним студијама, као и поступак утврђивања 

годишњих планова потребних људских, материјалних и финансијских ресурса. Основ 

за планирање и контролисање чине стандарди Националног савета за високо 

образовање сходно Закону о високом образовању (Сл.гласник РС бр.76/05). 

С обзиром да је квалитет резултат одвијања свих процеса, поступци за 

обезбеђење квалитета се односе на све области, а посебно на:наставне процесе, стручни 

рад, рад наставника и сарадника, рад студената, издавачку делатност,библиоттеку и 

информатичке ресурсе, рад у ненастави, простор и опрему. Поступци за обезбеђење 

квалитета су дефинисани процедурама које су такође усвојене на Наставно већу: 

Процедура контрола квалитета студијских програма, Процедура унутрашњи 

механизми за осигурање квалитета, Процедура унутрашња компатибилност 

студијског програма. 

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета и пратеће процедуре дају се у 

прилогу. 

 

 

 

 

 

 



Оцена испуњености стандарда 2: 
 

 Виша техничка школа - Нови Београд је утврдила и јавно промовисала 

Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета, као и потребне пратеће процедуре и 

јавно их објавила у самој установи и у јавности. 

 У циљу преиспитивања стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, у 

периоду новембар-децембар 2006.г. извршено је анкетирање студената и запослених 

радника школе (наставног и ненаставног особља). У прилогу 2 овог  извештаја дати су 

резултати следећих анкета:  

 Анкета студената о реализацији наставног процеса у оквиру студијских програма 

Оцена је да је реализација наставног процеса задовољила захтеве 

стандарда,али има простора за побољшавање и измене у реализацији наставног 

процеса у оквиру постојећих студијских програма. 

 Анкета студената о раду ненаставног особља о пратећим ресурсима Школе 

Оцена је да су ненаставно особље и пратећи ресурси школе задовољила 

захтеве стандарда, али има простора за побољшавање и измене у пратећим 

ресурсима школе. 

На пољу унутрашње компатибилности студијских програма и 

усаглашености са сличним ЕУ студијским програмима, извршено је усклађивање 

студијских програма са одговарајућим акредитованим високошколским 

установама у Србији и са ЕУ простора. 

Сходно захтевима процедуре контрола квалитета студијских програма 

студентска служба је израдила табеле преглед података о испитима за период 2004. 

- 2006. год, као и основне параметре успешности студирања, које су дате у прилогу 

овог извештаја. 

Оцена је да је школа задовољила захтеве стандарда, али има простора за 

побољшавања посебно у области усклађивања студијских програма са најмање три 

сродна студијским програмима на  високошколским установама у ЕУ. Даље 

усклађивање вршиће се према процедури унутрашња компатибилност студијског 

програма. 

 

Прилози: 

Прилог 2.1.а: Текст Процедуре: Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 

Прилог 2.1.б: Одлука Наставног већа школе о усвајању Процедуре  
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2.3 Процена испуњености стандарда 3: Систем обезбеђења квалитета 
 

Виша техничка школа је Статутом утврдила послове и задатке наставника, 

сарадника, студената, стручних, органа и Комисије за обезбеђење квалитета у 

доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. 

Посебним мерама (Правилником о студентском парламенту ближе ће се уредити 

начин избора чланова парламента, надлежности, начин деловања и др. у циљу 

остваривања права и заштите интереса студената), обезбеђено је учешће студената у 

доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе обезбеђења 

квалитета. 

Виша техничка школа је формирала Комисију за обезбеђење квалитета, из реда 

наставника (2), ненаставног особља (1) и студената (2), одлуком Наставног већа. 

Усвојена документа и одлуке обезбеђују претпоставке да изграђена 

организациона структура за обезбеђење квалитета омогући реализацију зацртане 

стратегије, тј. постизање задатака и циљева ВТШ. 

Задатак система за обезбеђење квалитета је да се сваки појединац, односно скуп 

послова које сваки појединац обавља, затим свака организациона јединица и 

високошколска установа у целини рационално организују да би заједнички ефикасно 

деловали и постигли планиране резултате.   

Виша техничка школа има орган управљања (Управни одбор), орган 

пословођења (директор), стручни орган (Наставно веће) и сСтудентски парламент. 

Наведена организациона структура и органи управљања имају дефинисан делокруг 

рада, надлежностии одговорности утврђених Законом, Статутом и другим општим 

актима Школе. 

 

Оцена испуњености стандарда 3: 

 
Оцена је да је школа у потпуности испунила захтеве стандарда, обезбедила 

организациону структуру за систем квалитета и планирала активности 

неопходне за обезбеђење квалитета. У будућем раду школе треба пратити рад 

комисије, испуњење планова, радити годишње анализе обезбеђености квалитета и 

вршити  побољшавања . 

 

 

Прилози: 

Прилог 3.1: Извод из Статута: Систем обезбеђења квалитета (копија релевантних 

чланова Статута) 

Прилог 3.2.а: Одлука Наставног већа о формирању Комисије за обезбеђење 

квалитета 
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2.4 Процена испуњености стандарда 4: Квалитет студијског 

      програма 

 

Квалитет студијских 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. 

Виша техничка школа је редовно и систематски проверавала и по потреби 

поново одређивала: 

 циљеве студијских програма и њихову усклађеност са основним задацима 

и циљевима Школе, 

 структуру и садржај студијских програма у погледу односа опште-

академских, стручних и стручно-апликативних дисциплина, 

 радно оптерећење студената мерено ЕSPB, 

 исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и 

могућности запошљавања и даљег школовања. 

Виша техничка школа има утврђене поступке за одобравање, праћење и 

контролу програма студија. Такође, Школа обезбеђује студентима учешће у оцењивању 

и осигурању квалитета студијских програма. Посебну пажњу Школа поклања 

прибављању повратних информација од послодаваца, представника Националне 

службе за запошљавање и других одговарајућих организација о квалитету студија и 

својих студијских програма. 

Виша техничка школа обезбеђује непрекидно осавремењавање садржаја 

курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних 

високошколских установа. То је веома значајно обзиром да курикулум студијског 

програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, као и примену тих 

знања и вештина у практичне сврхе. 

Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 

дипломе стуковних студија су дефинисани и усклађени са циљевима, садржајима и 

обимом акредитовања студијских програма. 

Комисија за обезбеђење квалитета ће редовно и систематски вредновати 

контролу квалитета судијских програма у унапред одређеним временским периодима 

(највише 3 године). Контрола квалитета подразумева праћење реализације студијских 

програма, као и предузимање мера за унапређење квалитета у следећим елементима: 

курикулум, настава, наставници и сарадници, оцењивање студената, уџбеници и 

литература. 

Виша техничка школа обезбеђује квалитет студијског програма кроз праћење његових 

циљева, структуре, оптерећења студената, као и кроз осавремењавање садржаја и 

стално прикупљање информација о квалитету програма од организација из окружења. 

Виша техничка школа је усвојила Процедуру контрола квалитета студијских програма. 

Овом процедуром дефинишу се редослед и начин извођења, пратећа документација и 

одговорност учесника у процесу редовног и систематског контролисања квалитета 

студијских програма. Квалитет студијских програма се прати и преко Правилика о 

режиму студија и Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. 

Контрола квалитета студијских програма врши се кроз анализу успешности 

студирања, која се заснива на подацима о начину испитивања студената, учестаности 

полагања испита и постигнутом успеху (оценама).  

 



Упоредни преглед просечних оцена студијских програма који су реализовани у 

школским 2005/2006.год. и 2006/2007.год., по анкети студената-случајни узорак 

приказан је на следећем дијаграму:     
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Основни параметри успешности студирања по студијским програмима урађени 

су за дипломиране студенте.  

Просечно време студирања креће се од 3 до 6 година, а тежња је да се исти сведе 

на период до 4 године. 

Просечна оцена дипломираних студената креће се око 8 а тежња је да се иста 

повећа до 9. 

 

Оцена испуњености стандарда 4: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила 

организациону структуру за праћење квалитета студијских програма. У будућем 

раду школе треба пратити испуњење планова, радити годишње анализе 

квалитета студијских програма и вршити  побољшавања. Просечно време 

студирања креће се од 3 до 6,17 година, а тежња је да се исти сведе на период до 4 

године. 

 

Прилози: 

Прилог 4.1: Предлог правилника о режиму студија 

Прилог 4.2: Правилник о самовредновању 

Прилог 4.3.а: Текст Процедуре: Контрола квалитета студијских програма 

Прилог 4.3.б: Одлука Наставног већа школе о усвајању Процедуре 

Прилог 4.4: Упутство за израду плана рада на наставном предмету 

Прилог 4.5: Поступак за израду плана рада на наставном предмету 
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2.5 Процена испуњености стандарда 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. 

Виша техничка школа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка 

семестра, донесе и учини доступним студентима план рада који укључује: 

 основне податке о предмету: назив, година и број ESPB бодова, услови 

 циљеве предмета 

 садржај и структуру предмета 

 план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе) 

 начин оцењивања на предмету 

 уџбенике, односно обавезну и допунску литературу 

 податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају 

професионално и имају коректан однос према студентима. 

План и распоред наставе су усклађени са потребама и могућностима студената, 

познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 

Настава је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, подстиче 

студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених 

знања. 

Комисија за обезбеђење квалитета систематски прати спровођење плана наставе, 

као и планова рада на појединачним предметима и предлаже корективне мере уколико 

дође до одступања. Наставници који се не придржавају плана рада на предмету или не 

постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, бивају упозорени на потребу 

побољшања и обезбеђује им се потребно усавршавање. 
 

Оцена испуњености стандарда 5: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила квалитет 

наставног процеса. У будућем раду школе треба пратити испуњење планова, 

радити годишње анализе квалитета наставног процеса и вршити  побољшавања. 

 

Прилози: 

Прилог 4.1: Правилник о режиму студија 

Прилог 4.2: Правилник о самовредновању 

Прилог 4.3.а: Текст Процедуре: Контрола квалитета студијских програма 

Прилог 4.3.б: Одлука Наставног већа школе о усвајању Процедуре 

Прилог 5.1.а: Текст Процедуре: Планирање и контролисање образовног процеса 

Прилог 5.1.б: Одлука Наставног већа школе о усвајању Процедуре 

Прилог 5.2: Годишњи план наставе - Распореди наставе са сајта школе 

Прилог 5.3: Распоред испита - Подаци о испитним роковима са сајта школе 

Прилог 5.4: Књига предмета: подаци о плановима и програмима наставе, и то: 

                      називи предмета, година студија, број ЕСПБ, услови за упис, циљеви 

                      предмета, садржај и структура предмета, начин оцењивања, обавезна и 

                      допунска литература. 
 Прилог 5.5: Књига наставника: Подаци о наставницима и сарадницима 

                     (са сајта школе). 
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2.6 Процена испуњености стандарда 6: Квалитет 

      научноистраживачког, уметничког и стручног рада  

 
Виша техничка школа ради на подстицању, обезбеђењу услова и праћењу и 

провери резултата научно-истраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у 

наставни процес. 

Виша техничка школа се у своме раду определила за јединство образовног, 

научно-истраживачког и професионалног (стручног) рада. Систематски прати и 

оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника. Садржај и 

резултати научних, истраживачких и стручних активности треба да су усклађени са 

стратешким сиљем Школе, као и са националним и европским циљевима и 

стандардима високог образовања. Знања до којих се долази спровођењем одређених 

активности, активно се укључују у постојећи наставни процес. Због тога ВТШ 

перманентно осмишљава, припрема и реализује научно-истраживачке, стручне и друге 

врсте програма и пројеката. 

Виша техничка школа подстиче своје запослене да се активно беве научним, 

истраживачким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате свога 

рада. У складу са својим могућностима обавља или уговара издавачку делатност. 

Комисија за обезбеђење квалитета ће пратити квалитет рада преко 

репрезентативних референци (радови штампани у међународним и домаћим 

часописима, зборницима са научних скупова, монографије, уџбеници, збирка задатака, 

практикуми, прегледни чланци, нови производи или битно побољшани постојећи и 

нове технологије) као и предлагати подстицање запослених на учешће у истраживачком 

и стручном раду. 

Виша техничка школа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, 

праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и 

њиховом укључивању у наставни процес. 

Виша техничка школа подстиче издавачку делатност својих наставника и 

сарадника кроз издавање основних и помоћних уџбеника, збирки задатака, практикума 

и сл., што је дефинисано Правилником о издавачкој делатности. 
 

Оцена испуњености стандарда 6: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила квалитет 

истраживачког и стручног рада наставника и сарадника. У будућем раду школе 

треба пратити испуњење планова, реализацију постојећих уговора са привредним 

субјектима у окружењу, вршити  побољшавања и тежити остварењу сарадње са 

иностраним високошколским институцијама и привредним субјектима који имају 

своје погоне у окружењу школе. 

 

 

 

 

 

 



2.7 Процена испуњености стандарда 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 рад у настави. 

Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни 

су и доступни оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет 

периодичне провере и усавршавања. Виша техничка школа се приликом избора 

наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих 

оцењује научну, истрживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Својим 

запосленим Школа обезбешује перманентну едукацију и усавршавање, путем 

студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним скуповима, 

посебну пажњу Школа поклања младим кадровима кроз политику квалитетне 

селекције, њиховог даљег напретка као и различите врсте усавршавања. 

Виша техничка школа при избору и унапређењу Наставног и стручног кадра 

посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. 

Подаци о наставницима и сарадницима (CV, избори у  звања, референце) морају 

битни доступни јавности. За реализацију студијских програма потребно је обезбедити 

наставнике и сараднике са потребном научном, стручном компетентношћу.  

Комисија за обезбеђење квалитета сматра да посебну пажњу треба поклонити 

испуњењу овог стандарда обзиром да су досадашњи избори наставника и сарадника 

обављени у складу са Законом о вишим школама (наставници су бирани за највише 2 

предмета). Потребно је извршити избор по областима, покрити већи број предмета, до 

норме утврђене Законом о високом образовању. Комисија за акредитацију ће морати да 

има у виду ту чињеницу, а посебно да је већина наставника са дугогодишњим 

искуством у образовању (20-30 година). 

 

Општа оцена испуњености стандарда у Вишој техничкој школи, са предлогом 

будућих мера 

 

Правилник о самовредновању Више техничке школе усвојен је 01. 12. 2006. 

године. Комисија за обезбеђење квалитета је у року који је имала на располагању 

извршила анкетирање, анализу и оцену. 

У основи се може констатовати да су утврђења правила – стандарди, који се 

односе на простор, опрему, финансијске изворе, наставно и ненеаставно особље, 

испуњени, а са радом је почео и Студентски парламент. За очекивати је да ова школа 

може редовно и систематично вршити унутрашњу контролу квалитета, у коју ће се 

активно укључити и студенти. 

Скрећемо пажњу на потребу редовног праћења покривености предмета 

одговарајућим уџбеницима и литературом и потребу активног односа Комисије за 

издавачку делатност. 

Виша техничка школа обезбеђује кавалитет наставника и сарадника тако што: 

- врши њихово планирање и избор на основног јавног поступка (јавно 

оглашавање конкурса и избор истих по Закону о високом образовању, Статуту, 

Правилнику о организацији и систематизацији послова, Правилнику о избору 

наставника); 

- ствара услове за њихову перманентну едукацију и усавршавање и 

- врши проверу квалитета њиховог рада у настави (Етички кодекс ВТШ). 



Наставници запослени у школи су у школској 2006/2007. години учествовали на 

следећим научним и стручним симпозијумима и то: 

- на интернационалним скуповима су учествовала два наставника, 

- на домаћим скуповима је учествовало осам наставника. 
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Оцена испуњености стандарда 7: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан 

ниво квалитета наставника и сарадника. У будућем раду школе треба посебну 

пажњу посветити овом стандарду обзиром да висок квалитет, знање и 

способност наставника и сарадника обезбеђују школи будући успешан рад. 

 

Прилози: 

Прилог 4.2: Правилник о самовредновању 

Прилог 5.5: Књига наставника: Подаци о наставницима и сарадницима 

                     (са сајта школе). 

Прилог 7.1: Правилник о избору наставника 

Прилог 7.2: Етички кодекс 

 

2.8 Процена испуњености стандарда 8: Квалитет студената 
 

При селекцији за упис будућих студената, у складу са Законом вреднују се 

резултати постигнути у предходном школовању до 40 бодова, као и на пријемном 

испиту до 60 бодова. Ранијих година пријемни испит се састојао из искључивог 

решавања математичких задатака, али је Наставно веће Више техничке школе 

предходне године (2006.) усвојило нови начин пријемног испита који је поред 

математике обухватио  и проверу способности из познавања технике као и опште 

културе. Све од три наведене области вреднују се једнаким бројем бодова тј. по 20 

бодова. 

Школа је усвојила и начин полагања пријемног теста, који искључује 

субјективност при оцењивању (нпр. при оцењивању „пола“ урађеног задатка из 

математике) јер кандидат заокружује смо једно од понуђених решења. 

Тестови се благовремено умножавају и по релатвно ниској цени (од 200 динара у 

2006. год.) доступни су у скриптарници будућим студентима. На пријемном испиту се 

поставља одређен број питања са назначеним бодовима, при чему је редослед одговора 

измењен, (од оног у тесту), ради провере стварног знања. 

Овај начин полагања пријемног испита допао се највећем броју студената, јер 

смо математика није одлучујућа за пријем. 

Већина уписаних студената завршила је неку од четворогодишњих школа, 

претежно стручних и гимназију, природно-математичког смера. 

Приметно је побољшање нивоа предзнања уписаних студената, због познатих 

дешавања у периоду 1990-2000. год. 

 Виша техничка школа обезбеђује потенцијалним као и уписаним студентима 

све важне информације штампањем информатора (сваке године), као и бесплатно 

дељење летака (тзв. флајера). 

Једнакост и равноправност студената остварена је по свим основама. 

Хендикепираним особама омогућен је приступ косим равнима (поред степеница), а 

често се самофинансирајућим студентима слабијег имовинског стања уз одговарајуће 

потврде умањује висина школарине. 

Приметно је да мањи број студенткиња уписује нашу школу, а што је и за 

очекивати пошто су мање наклоњене техничким струкама. 

Виша техничка школа унапред упознаје студенте са обавезама: праћења наставе, 

колоквијума, израде семинарских и графичких радова, као и критеријумима за 

оцењивање. 
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После сваког семестра на Наставном већу се анализирају резултати испита по 

предметима и дају предлози за њихово побољшање. 

Студенти су организовали и своју организацију тзв. Студентски парламент 

изабравши и своје представнике заступљене и у Комисијама за спровођење анкета за 

оцену наставног особља, а све у складу са Законом. 

  

Оцена испуњености стандарда 8: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан 

ниво квалитета студената. У будућем раду школе треба посебну пажњу 

посветити побољшавању улазног квалитета студената и подизању нивоа њиховог 

учешћа као партнера у одлучивању. 

 

Прилози: 

Прилог 4.1: Правилник о режиму студија 

Прилог 4.2: Правилник о самовредновању 

Прилог 4.3.а: Текст Процедуре: Контрола квалитета студијских програма 

Прилог 4.3.б: Одлука Наставног већа школе о усвајању Процедуре 

Прилог 8.1: Правилник о упису (или Извод из Статута који третира проблематику 

                      уписа) 

Прилог 8.2а: Стандарди оцењивања студената 

Прилог 8.2б: Упутство о изради семинарског рада 

Прилог 8.2в: Правилник о изради завршног рада 

Прилог 8.3.а: Процедура израде и контроле завршних радова 

 

2.9 Процена испуњености стандарда 9: Квалитет 

                 уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких         

      ресурса 
 

Виша техничка школа својим студентима је обезбедила солидну стручну 

литературу која покрива садржаје неопходне за савлађивање градива које се изучава. 

Наставни процес из сваког предмета је покривен прикладним уџбеницима, 

скриптама и осталим училима неопходним за наставни процес. 

Аутори, већине уџбеника и скрипти које се користе, су управо предавачи наше 

школе. 

У складу са квалитетом који мора да буде задовољен, уџбенике и помоћне 

приручнике и скрипте прати Комисија коју је формирала Виша техничка школа. 

Сви уџбеници који се користе у Школи су квалитетни са становишта 

савремености и тачности, покривени су дидактичким материјалима (питања на крају 

засебних целина, много урађених примера, ...) и Комисија прати њихов даљи развој у 

циљу побољшања квалитета садржаја уџбеника и наставних процеса. 

Виша техничка школа поседује библиотеку са око 1500 наслова у којој је 

запослен библиотекар са завршеним филолошким Школаом. Све књиге су 

каталогизиране у складу за захтевима библиографских стандарда. 

Приступ комплетном библиотечком фонду је студентима обезбеђен 12 сати. 

Библиотека има своју базу података у којој су све књиге пописане и 

библиографски обрађене. 
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Тренутни број књига у библиотеци је 1521, јер се библиотека осавремењује 

свакодневно и допуњује новим насловима, како уџбеника, тако и стручних часописа 

који су потребни за струке које школујемо.  

У Школи што се тиче информатичких ресурса који су неопходни за извођење 

наставног процеса, постоји добра база за  извршавање наставног процеса. 

Школа је прикључена на Интернет, има свој интернет сајт 

(www.visatehnicka.edu.rs) на коме су постављени сви актуелни садржаји везани за рад 

школе (распоред испитних рокова, списак студената који су положили поједине испите, 

испитна питања из појединих предмета, ...). 

У школи је у активној употреби 46 савремених рачунара распоређених по 

кабинетима. Сви рачунари су опремљени лиценцираним софтвером који је потребан за 

извођење наставе. 

Школа је едукативни центар за ECDL у оквиру кога пружа услуге обуке како 

својих студената по захтевима савремених европских тенденција. 

 

Оцена испуњености стандарда 9:  

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан 

ниво квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса. У 

будућем раду школе треба посебну пажњу посветити побољшавању сопствене 

издавачке делатности, набавци савремене литературе и евентуално проширењу 

информатичких лабораторија. 

 

Прилози: 

Прилог 9.1: Правилник о издавању уџбеника и других публикација 

Прилог 9.2: Правилник о раду библиотеке 

Прилог 9.3: Стандарди квалитета уџбеника (наставног и испитног материјала) 

Прилог 9.4: Процедура израде и контроле (наставног и испитног материјала) 
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2.10 Процена испуњености стандарда 10: Квалитет управљања 

        високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

 

Сви органи управљања, као и њихове надлежности и одговорности утврђење су 

у складу са Законом, Статутом Више техничке школе тј. општим актом, усвојеним од 

стране Управног одбора ВТШ. 

Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада утврђене су од 

стране Наставног већа и директора, а потврђене од Управног одбора и садржане су у 

Статуту ВТШ. 

Координацију рада и контролу спровођења Статута обавља директор и секретар 

школе, као и координатори појединачних смерова (од сада 3 смера). 

Све одлуке у вези обављања наставе и њеног унапређења пролазе кроз Наставно 

веће. 

Образоване су и све потребне комисије као нпр. Комисија за самовредновање, 

Комисије за изборе и реизборе наставног особља, Комисија за издавачку делатност и 

друге. 

Виша техничка школа тј. њени управљачки органи систематски прате и оцењују 

рад како наставног, тако и ненаставног особља, при чему се посебна пажња посвећује 

унапређењу односа са студентима. 

Однос наставног особља ВТШ се свакодневно побољшава, посебно после 

одласка претходног директора и тренутно се само један од предавача понаша 

недруштвено према осталим колегама, са којима не контактира (осим са бившом 

директорком), пише разноразне дописе против колега, по чему је познат и на 

предходним радним местима. 

Виша техничка школа, Наставно веће и директор раде на сталном усавршавању 

и напредовању наставног особља, па у 2007. год. очекујемо да три наше колеге и 

докторирају наравно уз делимично финансирање од стране школе. 

Рад и деловање Управног одбора ВТШ и директора доступни су осталом 

наставном и ненаставном особљу, јавности као и њиховом оцењивању. Заменик 

председника Управног одбора Више техничке школе је директор једне од данас 

релативно ретких производних организација које раде и који у циљу побољшања 

квалитета и подршке настави, омогућава студентима одржавање стручне праксе. 

Поред омогућавања напредовања и усавршавања наставног особља, исто се 

односи и на ненаставно особље најчешће плаћањем обуке на рачунару или одређених 

курсева из рачуноводства. 

 

Оцена испуњености стандарда 10: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан 

ниво квалитета управљања и ненаставне подршке. У будућем раду школе треба 

посебну пажњу посветити побољшавању квалитета ненаставне подршке кроз 

израду одговарајучих правилника и процедура (Правилник о раду студентске 

службе, Правилник о раду лабораторија,...). 
 

 

 

 



Прилози: 

Прилог 4.2: Правилник о самовредновању 

Прилог 10.1: Правилник о организацији и систематизацији послова 

Прилог 10.2: Пословник о раду Привременог управног одбора 

Прилог 10.3: Пословник о раду Наставног већа 

Прилог 10.4: Правилник о раду Студентског парламента 
 

2.11 Процена испуњености стандарда 11: Квалитет простора и  

        опреме 

 

Виша техничка школа поседује квалитетне просторне капацитете и опрему, мада 

већина запослених сматра да је школа при трансформацији Политехничке академије, на 

четири школе и културни сентар, при деоби оштећена. 

Списак постојећих просторија дат је напредном табелом. 

 

Табела. Листа просторија са површиним ВТШ у којој се изводи настава 

Укупна бруто површина у установи                                                            м
2
 

Р.

б. 

просторија број 

места 

Површина 

м
2
 

Aдресa на којој се 

налази просторија 

  ознака    

1.  Амфитетатри А1 94 180 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд  

А2 114 210 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

А3 148 240 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

2.  Слушаонице     

3.  Учионице Учионица I 30 45 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

Учионица II 30 45 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

4.  Вежбаонице     

5.  Компјутерске 

лабораторије  

 

Компјутерски 

кабинет 

23 50 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

Интернет центар 20 35 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

6.  Лабораторије  Кабинет за 

роботику 

20 22,46 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

CNC кабинет 20 21 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 
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Кабинет за 

пнеуматику  

20 29,25 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

Лабораторија за 

мерење и 

контролу 

20 50 ИМТ, Тошин бунар 

268, Нови Београд 

Лабораторија за 

испитивање 

материјала 

20 60 ИМТ, Тошин бунар 

268, Нови Београд 

7.  Радионице  

 

CNC радионица 20 110.70 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

Погон за 

машинску обраду 

30 110 ИМТ, Тошин бунар 

268, Нови Београд 

8.  Библиотеке  

 

Библиотека  40 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

9.  Читаонице  

 

Читаоница 14 30 

 

Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

10.  Сале  Сала А5 300 420,75 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

Сала А6 62 52 Булевар Зорана 

Ђинђића 152 а, Нови 

Београд 

Укупан број места 985   

Укупна нето површина 1751,16  
Просторије које се користе у настави могу бити специфициранне и на друге начине, наведени називи су само примери. Користећи 

инсер мод навести и друге просторије које се користе за извоћење студијског програма. Ако се све просторије налазе на једној 

адреси,  табелу можете модификовати уносећи адресу само један пут. 

 

Све просторије су у 2006. год. реновиране осим кабинета којих има 6 и у којима 

се обављају консултације и усмени испити. 

Просторије су примерене квалитетном одржавању наставе. 

Виша техничка школа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску 

и другу опрему (епидијаскопе, пројекторе са CD-а или „флеша“ итд.) за квалитетно 

извођење наставе. 

Континуирано се прате и усклађују просторни капацитети и опрема. Ово се 

првенствено односи на повећање броја компјутера и њихово умрежавање. У плану је да 

и сви кабинети имају по два компјутера и буду умрежени. Ово из разлога што Школа у 

блиској будућности планира да уведе и тзв. студирање на даљину, као и омогући 

компјутерску презентацију свих предавања. 

Виша техничка школа свим запосленима и студентима обезбеђује приступ 

информацијама у електронском облику и информационим технологијама. 

Осећа се пак потреба за проширењем Интернет центра о чему се преговара са 

Културним центром о формирању тзв. Кафе интернета. 

У оквиру библиотеке студентима и особљу омогућено је фотокопирање, а у 

оквиру тзв. Интернет центра (или компјутерске лабораторије и скенирање, штампање, 

као и нарезивање CD-а и DVD-а. 

 



Оцена испуњености стандарда 11: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан 

ниво квалитета простора и опреме. У будућем раду школе треба посебну пажњу 

посветити побољшавању квалитета опреме коју је неопходно зановити у циљу 

праћења технолошког развоја савремених технологија и поступака. 

 

Прилози: 

Прилог 11.1: Доказ о власништву (Деобни биланс) 

Прилог 11.2: Књига простора и опреме 

 

2.12 Процена испуњености стандарда 12: Финансирање 
 

 Виша техничка школа је до сада имала обезбеђена средства од стране 

државе за реализацију Наставног процеса, истраживачких пројеката и осталих 

професионалних активности. 

Сматрамо да у складу са тренутном тржишном оријентацијом европских 

државних високообразовних установа, а у вези са ширењем сарадње са привредом и 

непрофитним организацијама, средства за плате и накнаде, материјалне трошколе и 

неопходан ниво научног и стручног рада и даље треба да обезбеђује држава. 

Школарине као извор финансирања нигде у најразвијенијим земљама (ЕУ) 

непредстављају важан избор прихода, као ни у нашој школи. То међутим није случај у 

Србији, где се масовно отварају приватне школе, са значајним школаринама. 

Властите приходе остварене на тржишту ВТШ практично нема, али планира 

увођење накнаде за комерцијалне услуге првенствено обуке за лиценциране ИТ 

програмере. 

Финансирање кроз донације, поклоне и завештања у скоријој прошлости ВТШ 

није имала, мада има у плану да уз одобрење Министарства посвете и спорта уђе у два 

пројекта донације са фирмом из Немачке (манипулатори и роботи) и Јапана (мерни 

инструменти), наравно после акредитације. 

Виша техничка школа у складу са Законом самостално планира распоред и 

намену добијених финансијских средстава што је и приказано Годишњим 

финансијским извештајем. 

Сви извори финансирања, као и њихово трошење, доступни су јавности. 

Регулисање финансирања државних високошколских установа још увек није 

адекватно. Стога сматрамо да је на националном нивоу потребно донети критеријуме 

државне расподеле средстава и модел државног финансирања са одговарајућом 

формулом финасирања, како је то већ увађено у Европској унији. 

 

Оцена испуњености стандарда 12: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда и до сада обезбеђивала 

стабилне изворе финансирања захваљујући углавном великом броју 

самофинансирајућих студената, као и јавност и добру контролу потрошње 

финансијских средстава. У будућем раду школе треба посебну пажњу посветити 

повећању извора финансирања које обезбеђује оснивач обзиром да је број студената 

који се финансирају из буџета оснивача само део од укупно уписаног броја 

студената у претходних неколико година. 
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Прилози: 

Прилог 12.1: Финансијски извештаји за претходне три године 

Прилог 12.2: Финансијски план за 2008. годину 

Прилог 12.3: Одлука Управног одбора о усвајању годишњег обрачуна за 2007. и 

                        Финансијског плана за 2008. годину 

 

2.13 Процена испуњености стандарда 13: Улога студената у  

        самовредновању и провери квалитета 

 

Виша техничка школа је обезбедила улогу студената у процесу обезбеђења 

квалитета кроз рад студентске организације тзв. Студентски парламент, као и 

представника (два студента ) у Комисији за самовредновање Више техничке школе. 

Крајем 2006 и 2007. године они су учествовали у организовању анонимне анкете 

о вредновању наставног особља. 

Студентима је обезбеђено да анонимно достављају своје примедбе у на два, 

видна места постављене кутије за примедбе. Примедбе се односе и на наставно и на 

ненаставно особље, а анализирају се на Наставнним већима у присуству студентскух 

представника. 

Анонимна анкета представља обавезан елемент за самовредновање 

високошколске установе, а њена анализа дата је у анализи, стандарду 14. Резултати 

анкете истакнути су на огласној табли Више техничке школе да би били доступни свим 

студентима и јавности. 

Сматрамо да су студенти активно укључени у процесе непрестаног 

осмишљавања, реализације, развоја и вредновања студијских програма у оквиру 

курикулума и метода оцењивања.   

 

Оцена испуњености стандарда 13: 

Оцена је да је школа испунила захтеве стандарда обезбедила значајну улогу 

студената у самовредновању и провери квалитета. У будућем раду школе треба 

посебну пажњу посветити анализи студентских анкета и раду студентске 

организације јер су студенти партнер у обављању наставнод процеса. 

 

 

Прилози: 

Прилог 3.1: Извод из Статута: Систем обезбеђења квалитета  

                     (копија релевантних чланова Статута) 

Прилог 3.2: Одлука Наставног већа о формирању Комисије за обезбеђење квалитета 

Прилог 4.2: Правилник о самовредновању 
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2.14 Процена испуњености стандарда 14: Систематско праћење 

и периодична провера квалитета 
 

На предлог директора др Мирослава Меденице, на Наставном већу од 23. 11. 

2006. год., једногласно је усвојен предлог о оснивању Комисије за квалитет која би 

требало да прати и унапређује наставу, а према Правилнику о самовредновању Више 

техничке школе. Одлуком (у прилогу) од горе наведеног дамума у Комисију за 

квалитет именовани су чланови наставног особља: др А. Раковић и мр Р. Гулишија, 

ненаставног особља: секретар В. Драшковић и студенти: Милица Гагић и Марко 

Љубичић. 

Дана 27. 12. 2006. год. студенти су попуњавали: Упитник за студенте прве 

године студија школске 2006/2007. године. 

Истовремено студенти III и V семестра су анонимно попуњавали Анкету о 

педагошким квалитетима наставника и сарадника, све у складу са Правилником о 

самовредновању. 

Сви запослени су такође попунили Анкету која се своди на оцене: услова рада, 

међуљудских односа, руковођења и зарада. 

После прикупљања података, тј. наредног дана 28. 12. 2006. Комисија за 

квалитет извршила је анализу упитника и анкета и донела следеће закључке и предлоге: 

 

Упитник за студенте прве године студија школске 2006/2007. год. 

 

Комисија је закључила да се исти упитник који није анониман и служи за 

прављење интерне школске базе података, у будуће подели и студентима III семестра, 

јер постоји незанемарљив број студената тј. око 20%, који се уписују на другу годину 

студија преласком са неке друге више школе или Школаа. 

У вези са предходним, упитник је потребно допунити још неким питањима као 

нпр.: Који је разлог преласка на нашу школу? 

На основу анализе упитника може се закључити следеће: 

1. Највећи број студената (око 80%) завршило је неку од средњих школа 

машинске или електро стуке. 

2. Приметан је и благи пораст броја уписаних гимназијалаца. 

3. Пре уписа на Вишу техничку школу у I семестар суденти су у занемарљивом 

броју студирали неку другу школу или Школа (око 2%). 

4. Студенти су углавном из Београда или околине (до 60 km). 

5. Током студија, студенте у највећем броју (око 90%) издржавају родитељи. 

6. За Вишу техничку школу студенти су сазнали, у највећем броју случајева, од 

пријатеља који студира ВТШ (око 60%; одговор под а.), путем других медија; радио, 

новине...(око 30%; одговор под г.) и на презентацији ВТШ у својој школи (око 8%; 

одговор под в.). Остатак од 2% су остали одговори укључујући и одговор „путем 

интернета“ што указује да се мали број уписаних информише тим начином. 

7. Очекивања студената од студија на ВТШ односе се у највећој мери (преко 

95%) на одговоре под а. – „очекујем практична и применљива знања и под б. – 

квалитетно оспособљавање за посао, у односу 50%:50%. 

Сматрамо да су питања ред. бр. 7, а и б. слична и да их треба преформулисати тј. 

дати у другом облику, па закључујемо да је студентима наше школе важно да се 

оспособе за што брже укључивање у привреду тј. конкретан посао, што је и сасвим 

нормално. 



Остали одговори (око 5%) студената односе се на преостала два одговора тј. 

жељом за стицање само теоријских знања, теоријских ипрактичних знања или нешто 

друго. 

8. У вези изабраног смера сви студенти се искучиво опредељују за прва два од 

понуђених одговора тј. жељом за изабраним занимањем и жељом за усавршавањем. 

9. Студенти у највећем броју (око 98%) наводе да се служе енглеским језиком, 

а остатак руским (око 2%). 

10. У вези поседовања рачунара скоро сви студенти (око 95%) наводи да 

поседује рачунар код куће. 

11. Приступ интернету има око 50% студената. 

 

На основу изнетих резултата Комисија за квалитет закључује да је: 

 Потребно наставити систематско праћење односно анкетирање студената при 

чему исто треба проширити и на студенте III семестра који су прешли са дугих виших 

школа или Школаа. 

 Упитник проширити још неким питањима од значаја за процес студирања. 

 Изнаћи начин да се сваком студенту у оквиру ВТШ омогући известан басплатан 

број часова приступа интернету (нпр. путем бонова) или исти уз минималну цену 

(трошкове провајдера). 

 Напомена: Анкетирање студената I године школске 2007/2008. године, није 

обављено пошто исти нису ни уписани, проблем акредитације. 

 

Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника 

 

Анкетирање је обављено дана 27. 12. 2006. год. после четвртог часа предавања, а 

анкетом су обухваћени студенти I и III. 

На основу анализе наведене анонимне анкете оцене свих наставника/сарадника 

су у интервалу од 3 до 5 (предвиђене осене су од 1 до 5), при чему се може закључити 

дао најадекватнија средња општа оцена врло добар 4. 

Ниже оцене студенти дају професорима у општем случају из три ставке анкете: 

прилагођености предавања предзнању студената, стимулисању студентског 

интересовања за градиво и спремности на сарадњу са студентима ван редовне наставе. 

 

Анкета запослених радника на Вишој техничкој школи – Н. Београд 

 

Анкета је обављена у периоду од 26. до 29. 12. 2006. год., као и 28. 12. 2007. 

године. 

Анализом анкете може се закључити следеће: 

1. Средства за рад и стручно усавршавање на радном месту су у највећем броју 

анкетираних (око 90%) делимично обезбеђена а остатак анкетираних се изјаснило да 

нису обезбеђена. 

2. У вези са могућношћу зараде анкетирани су се такође изјаснили као у 

предходном питању, наиме највећи број (око 80%) се изјаснило да је делимично 

задовољан, а око 20% незадовољан могућностима зараде. 

3. Критеријуми за одређивање зараде су за већину делимично прихватљиви око 

(80%), односно за остатак неприхватљиви. Основни проблем је што су примања фиксан 

(знање и минули рад), а правилник о награђивању је у изради и евентуално повишење 

зараде није могуће одредити помоћу фиксних параметара већ исто одређује директор, 

што је и по тренутно важећем закону. 



4. У руковођењу школом највећи број анкетираних (око 90%) сматра да је 

свима пружена могућност да учествују у раду школе. 

Питање није баш најбоље срочено јер се машају појмови руковођења, 

одлучивања, учествовања и одговорности. Сматрамо да исто треба избацити. 

5. Већини запослених (око 80%) делимично одговара време проведено на 

послу, а осатима у потпуности одговара. 

6. О могућности изражавања нових идеја и стваралаштва око 50% сматра да 

могућности има у потупности, око 50% делимично. 

7. О могућностима да изразе своје ставове и мишљења у доношењу одлука око 

95% сматра да исте има у потпуности, док око 5% сматра да за то нема могућности. 

8. О збивањима на ВТШ око 80% анкетираних сматра да је информисано у 

потпуности, а око 20% делимично. 

9. О осећају за тимски рад највећи број се изјаснио позитивно, а само 5% 

негативно. 

10. За постојање проблема у тимском раду изјаснило се свега, око 5%. 

11. Одговори у вези питања о извршавању радних обавеза су више смислени па 

би ово питање требало избацити из анкете. 

12. О пријатељству на послу и тражењу помоћи код личних проблема, највећи 

број анкетираних није дало никакав одговор, а око 15% је рекло да никад не би тражило 

помоћ. Сматрамо да и ово питање, као лично, треба избацити из анкете. 

13. Доживљај неадекватних наредби руководства има повремено, око 50% 

анкетираних, нема никад око 45%, а има увек 5%. 

14. Одговоре о доживљају неодговорности онима којима се дају задаци није дало 

више од 80% анкетираних, па сматрамо да и ово питање треба избацити. 

15. Доживљај поштовања на радном месту је лични утисак, па и ово питање 

треба избацити из будућих анкета. 

16. Да школу увек доживљава као своју другу кућу изјаснило се око 60%, а 

остатак исту доживљава повремено. 

17. Односима у колективу у потпуности је задовољно 80%, делимично 15% и 

незадовољно 5% анкетираних. 

18. Својим статусом на ВТШ у потпуности је задовољно око 90%, а делимично 

остатак. 

19. Средња оцена услова рада свих анкетираних је 4. 

20. Средња оцена међуљудских односа је 3,5. 

21. Средња оцена руковођења је 4,5. 

22. Средња оцена зарада је 2,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА И 

ПРЕДЛОЗИ КОРЕКТИВНИХ - БУДУЋИХ МЕРА 
 

Општа сопствена објективна оцена је да Виша техничка школа у Новом 

Београду испуњава све стандарде квалитета, неке у већој мери а неке 

задовољавајуће, а да се предвиђају следеће мере за побољшање квалитета: 

 

- побољшавати реализацију наставног процеса у оквиру постојећих 

студијских програма; 

- побољшавати пратеће ресурсеа школе; 

-побољшавања у области усклађивања студијских програма са најмање три 

сродна студијским програмима на  високошколским установама у ЕУ; 

-пратити рад комисије за обезбеђење квалитета, испуњење планова, радити 

годишње анализе обезбеђености квалитета и вршити побољшања; 

- пратити испуњење наставних планова, радити годишње анализе 

квалитета студијских програма и вршити  побољшавања; 

-анализирати реализацију постојећих уговора са привредним субјектима у 

окружењу, вршити  побољшавања и тежити остварењу сарадње са иностраним 

високошколским институцијама и привредним субјектима који имају своје погоне у 

окружењу школе; 

-анализирати перманентну едукацију и усавршавање наставника и 

сарадника и студентске анкете о раду наставног особља; 

-посебну пажњу посветити побољшавању улазног квалитета студената и 

подизању нивоа њиховог учешћа као партнера у одлучивању; 

-побољшавати сопствену издавачку делатност, набавку савремене 

литературе и по потреби проширити  информатичке лабораторије; 

-побољшавати квалитет ненаставне подршке кроз израду одговарајучих 

правилника и процедура; 

-побољшавати квалитет опреме коју је неопходно зановити у циљу праћења 

технолошког развоја савремених технологија и поступака; 

-повећатиу извора финансирања које обезбеђује оснивач обзиром да је број 

студената који се финансирају из буџета оснивача веома мали у односу на укупан 

број уписаних студената; 

- анализирати студентске анкете и рад студентске организације јер су 

студенти значајан партнер у обављању наставнод процеса; 

-периодично проверавати квалитет, вршити анализе провере реализовати 

доследно корективне и превентивне мере које проистичу из њих. 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                                                           Слободан Јовановић 

 

 



4. ПРИЛОЗИ 

 

Прилог: 4.4 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ 

A. СВРХА 

План рада на наставном предмету има основну сврху 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 подићи 

и ефикасност студирања. План рада ће бити основа за систематичан и плански приступ 

раду на наставном предмету чиме ће се повећати ефикасност тога као и атрактивност 

самог предмета. План рада омогућиће бољу контролу квалитета наставе на наставном 

предмету. Упоређивањем планираног обима, структуре и начина рада на предмету са 

оствареним добиће се јасна слика о испуњавању циљева предмета. 

Б.  САДРЖАЈ ПЛАНА РАДА НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ 

Обавезни елементи плана рада на наставном предмету су 

I. Образовни циљ: Укратко објаснити основни циљ предмета, место и улогу у 

укупном образовању студената, као и релације наставног предмета са осталим 

сродним наставним дисциплинама. 

II. Исходи образовања (стечена знања): Истаћи основна знања која ће студент 

стећи изучавањем наставног предмета и допринос укупној компетенцији 

студента. 

III. Садржај (структура) предмета: Навести тематске целине и области које ће се 

изучавати, водећи рачуна да семестар има 15 радних недеља. 

IV. Услови за слушање наставе 

V. Динамика извођења наставе по тематским целинама (датуми предавања 

тема): Централни део Плана рада је прецизан план предавања и вежби са 

тематским јединицама по недељама. За сваку тематску јединицу одредити 

термин њене обраде. Уколико се нека тема обрађује две недеље, треба уписати 

обе недеље поред назива теме. Календар предавања и вежби навести по 

недељама и датумима, у облику табеле 

 

ТЕМА РАДА 
ДАТУМ ОБРАДЕ ЛИТЕРАТУРА 

ОД – ДО СТРАНЕ ПРЕДАВАЊА ВЕЖБЕ 

1.    

2.    

3.    

...30.    

 

VI. Облици наставе: Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз 

комбинацију више разноврсних облика рада, као што су: 

 предавања еx-Директор,  

 интерактивни облици наставе,  

 анализа случајева,  

 индивидуални и групни пројекти,  

 презентације,  



 семинарски радови итд.  

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. 

VII. Начин оцењивања на наставном предмету: Успешност студената у 

савлађивању наставног предмета прати се континуирано током наставе и 

изражава се поенима. У плану 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. 

VIII. Литература: Наставник у Плану рада мора да наведе обавезну литературу: 

(аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач), водећи рачуна да 

је стандард оптерећења студента максимално 7 страна по часу предавања. Може 

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

IX. Подаци о наставницима и сарадницима на наставном предмету: У Плану 

рада се дају имена, време пријема, локација кабинета, телефони у кабинету и е-

маил свих наставника и сарадника на наставном предмету. 

B. ФОРМА ПЛАНА РАДА НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ 

Форма и изглед Плана рада су стандардизовани и наставници морају да их поштују. 

Општа правила за структуру и изглед Плана рада дефинисана су тачком Б. (САДРЖАЈ 

ПЛАНА РАДА НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ) и одговарајућим обрасцем, који је 

доступан у електронском облику на сајту Школе, а његова штампана верзија у 

Студентској служби Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 4.5 

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА, ВРЕДНОВАЊА И КОНТРОЛЕ ПЛАНА РАДА 

 

1 

План рада на наставном предмету израђује предметни наставник (наставници) са 

сарадницима. У случају да има више наставника на наставном предмету, овлашћени 

предлагач Плана рада на наставном предмету је наставник у највишем звању и са 

највише година радног стажа у том звању. 

Надлежна служба Школе доставља свим наставницима календар наставе најкасније до 

1. јуна текуће школске године. Наставник на наставном предмету дужан је да изради 

План рада или да га модификује и упути Директору најкасније до 15. јуна текуће 

школске године за наредну школску годину. 

 

2 

Директор оцењује План рада са аспекта квалитета његовог садржаја и форме и усваја 

га. 

Директор може да тражи од наставника на наставном предмету да измени План рада 

што је наставник дужан да учини у року од највише седам дана. Након што наставник 

достави директору измењени План рада, Директор га поново разматра и усваја. 

Наставно веће решава потенцијалне проблеме у изради планова рада. 

 

3 

Директор планове рада наставних предмета шаље Наставном већу најкасније до 1. јула 

за наредну школску годину. 

Наставно веће усваја план рада на наставном предмету. Настава на наставном предмету 

не може почети док Наставно веће не усвоји план рада. Ради обезбеђења наставе, за 

случај неусвајања плана рада на предмету Директор може наложити преузимање 

усвојеног плана рада за исти предмет са друге одговарајуће школе. Директор о таквој 

одлуци и разлозима обавештава Наставно веће Школе на првој наредној седници. 

Директор за наставу шаље планове рада након њиховог коначног усаглашавања на 

Наставном већу Служби за наставна и студентска питања. Служба за наставна и 

студентска питања обједињује и штампа планове рада на предметима по годинама 

студија и дистрибуира их студентима пре почетка нове академске године. Усвојени 

Планови рада на наставним предметима објављују се на сајту Школе. 

 

4 

Током наставе, после сваког одржаног предавања или вежби, наставници и сарадници 

уписују у дневник рада, поред датума одржавања часа, и тематску јединицу коју су тог 

часа обрадили. 

Директор за наставу врши проверу да ли предметни наставници изводе наставу по 

усвојеном Плану рада. 

 

5 

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

планова рада на наставном предмету анкетирањем студената. Анкетом се проверава да 



ли су планови рада реализовани онако како су дефинисани. Анкету спроводе и 

резултате обрађују надлежне стручне службе Школе под контролом Директора. 

Резултати анкете се достављају Комисији за обезбеђење квалитета и Наставном већу. 

Резултати анкете се објављују и на званичном сајту Школе. 

6 

На бази извештаја Службе за наставна и студентска питања ПроДиректор за наставу 

врши анализу реализације планова рада упоређивањем Плана рада и Дневника рада, као 

и анализу резултата студентске анкете. У случају да је уочено одступање реализованог 

од планираног рада на наставном предмету за више од 30% Директор доноси одлуке у 

погледу појединих предмета. 

Одлука може бити:  

а) да се наставнику наложи да се у следећој школској години стриктно 

придржава Плана рада који је сам предложио;  

б) да се наставнику наложи промена Плана рада у следећој школској години. 

О донетим одлукама Директор обавештава Наставно веће. 

Уколико Наставно веће закључи да је дошло до неоправданог одступања од Плана рада 

на наставном предмету, чиме је нанета штета студентима и Школи, оно предлаже 

Директору доношење дисциплинске мере против наставника и сарадника на наставном 

предмету. 

7 

Процедура израде, вредновања и контроле припреме Плана рада ступа на снагу даном 

усвајања Стандарда и процедура за обезбеђење квалитета наставног процеса на 

основним академским студијама Више техничке школе од стране Наставног већа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 5.1а Планирање и контрола образовног процеса 

1. СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

A. ПРЕДАВАЊА 

1. Стандарди одржавања предавања 

1.1. Наставник је дужан да предавања на наставном предмету изводи у свему према 

Плану рада који је усвојило Наставно веће пре почетка наставе. 

1.2. Тематске јединице предавања морају се обрађивати по редоследу и датумима 

који су предвиђени Планом рада на наставном предмету, уз дозвољено 

одступање од око максимално 30%. 

1.3. Наставник је дужан да током часа обради најмање 70% садржаја тематске 

јединице предвиђене Планом рада за тај час. 

1.4. Наставник је дужан 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 и студентском службом 

променити место и термине одржавања наставе. 

 

2. Стандарди садржаја предавања 

2.1. Садржај предавања мора да покрива најмање 70% градива предвиђеног 

наставним програмом предмета и предвиђеног за испитну материју. 

2.2. Садржај предавања мора бити тако обликован да она буду корисна за 

савладавање градива и припрему испита. 

3. Стандарди метода предавања 

3.1. Наставник треба да предаје на начин који стимулише критичко размишљање 

студента. 

3.2. Наставник треба да предаје на начин који држи пажњу слушалаца. 

3.3. Наставник треба да предаје разумљиво и јасно. 

3.4. Наставник мора да долази припремљен на предавања. 

4. Стандарди понашања наставника 

4.1. Наставник мора да има коректан однос према студентима. 

4.2. Наставник мора да се пристојно понаша и долази пристојно обучен на час. 

4.3. Стил изражавања наставника мора бити такав да га студенти разумеју. Треба 

избегавати коришћење страних као и сувише стручних речи и израза које 

студенти не разумеју. 

4.4. Стил изражавања наставника треба да буде неутралан, професионалан и не сме 

садржавати ласцивне, увредљиве или дискриминаторске изразе према било ком 

појединцу или друштвеној групи. 



 

Б.   ВЕЖБЕ 

1. Стандарди одржавања вежби 

1.1. Наставник или сарадник вежбе на наставном предмету изводи у свему према 

Плану рада који је усвојило Наставно веће пре почетка наставе. 

1.2. Тематске јединице вежби морају се обрађивати по редоследу и по датумима 

који су предвиђени Планом рада на наставном предмету, уз дозвољено 

одступање од око максимално 30%. 

1.3. Наставник или сарадник током часа вежби обрађује најмање 70% садржаја 

тематске јединице предвиђене Планом рада за тај час. 

1.4. 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 и студентском 

службом променити место и термине одржавања вежби. 

2. Стандарди садржаја вежби 

2.1. Садржај вежби покрива најмање 70% градива предвиђеног наставним 

програмом предмета и предвиђеног за испитну материју. 

2.2. Садржај вежби дефинише се тако да оне буду корисне за разумевање 

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

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

нису обрадили на предавањима. 

2.4. Вежбе обавезно морају да укључе 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 

(општеобразовни, општестручни, ужестручни) 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 веома 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. 

3. Стандарди метода вежби 

3.1. Наставник или сарадник изводи вежбе на начин који стимулише критичко 

размишљање студента. 

3.2. Наставник или сарадник изводи вежбе на начин који држи пажњу студената. 



3.3. Наставник или сарадник излаже материју разумљиво и јасно. 

3.4. Наставник или сарадник долази припремљен на вежбе. 

3.5. 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. 

3.6. Наставник или сарадник мора на вежбама да обезбеди активно учешће што 

већег броја студената и да обезбеди двосмерну комуникацију са студентима. 

4. Стандарди понашања наставника, односно сарадника 

4.1. Наставник или сарадник мора да одржава коректан однос према студентима. 

4.2. Наставник или сарадник мора да се пристојно понаша и долази пристојно 

обучен на час. 

4.3.  Стил изражавања наставника или сарадника мора бити студентима разумљив. 

Треба избегавати коришћење страних као и сувише стручних речи и израза које 

студенти не разумеју. 

4.4.  Стил изражавања наставника или сарадника треба да буде неутралан, 

професионалан и не срне садржавати ласцивне, увредљиве или 

дискриминаторске изразе према било ком појединцу или друштвеној групи. 

 

2. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

 

2.1.  Контрола квалитета наставе укључује: 1. контролу одржавања наставе према 

Плану рада; 2. контролу квалитета садржаја и метода наставе; 3. контролу резултата 

наставе. 

 

2.2.  Контрола одржавања наставе према усвојеном Плану рада и календару наставе 

обавља се контролом Дневника рада као и студентском анкетом. 

 

2.3.  Наставник или сарадник је обавезан да после сваког одржаног часа упише у 

Дневник рада: 1. Врсту наставе: предавања или вежбе; 2, Број одржаних часова; 3. 

Назив теме предавања или вежби. 

 

2.4.  Служба за наставна и студентска питања периодично током семестра, најмање 

једном месечно, прати уписивање часова од стране наставника и сарадника. У случају 

да се часови не уписују, студентска служба о томе обавештава Директора. Директор 

упозорава наставника или сарадника који не уписује часове да то убудуће чини. 

 

2.5.  Служба за наставна и студентска питања у року од 15 дана од дана завршетка 

наставе у семестру, закључује Дневник рада и контролише уписане часове по датумима 

и темама. Служба саставља извештај о одржаној настави на сваком предмету, 

упоређујући датуме и теме одржане наставе са Планом рада на наставном предмету. У 

извештају се посебно истичу сва одступања од Плана рада већа од 30%. Служба за 

наставна и студентска питања  извештај доставља Директору. 

 



2.6.  Контрола квалитета садржаја и метода наставе, обавља се путем студентске анкете. 

Анкета студената резултира оценама квалитета свих облика наставе на наставном 

предмету и то за сваког наставника или сарадника појединачно. 

Анкетирање студената се изводи у задњој недељи сваког семестра за предмете из тог 

семестра. Анкету организује и спроводи Директор у сарадњи са Комисијом за 

обезбеђење квалитета и Службом за наставна и студентска питања Школе. 

Резултати анкетирања студената достављају се Директору, као и наставницима и 

сарадницима за наставу из предмета које они изводе. 

 

2.7.  По добијању резултата анкете, Директор упознаје Наставно веће с резултатима и 

организује дискусију. На основу дискусије, Директор обавља појединачни разговор са 

оним наставницима и сарадницима чија је просечна оцена наставе ванстандардна, а 

посебно са онима чија је оцена испод 2.5 (на скали од 1 до 5). У разговору се посебно 

разматрају разлози за ванстандардне и/или лоше оцене наставе од стране студената као 

и методи унапређења квалитета рада у настави наставника или сарадника. Уколико је 

анкетом утврђено да се наставник не придржава Плана рада на наставном предмету, 

Директор разматра, заједно са наставником, разлоге за одступања и утврђује мере за 

елиминисање тих одступања убудуће. 

Директор, уз присуство представника студената (Студентског парламента), обавља 

разговор са наставницима и сарадницима чији је рад у настави лоше оцењен у анкети 

студената односно чија је просечна оцена испод 2. Током разговора утврђују се могући 

узроци лоших оцена квалитета наставе и доносе мере за унапређење тог квалитета. 

Директор се даље брине за спровођење утврђених мера. 

Уколико наставник или сарадник одбије да сарађује са Директором у процесу 

унапређења квалитета његове наставе, или уколико не дође до побољшања оцене 

квалитета наставе у наредном анкетирању, Директор предлаже дисциплинске мере 

против наставника или сарадника. 

Уколико неки наставник или сарадник у три узастопне анкете буде оцењен просечном 

оценом испод 2.5, Директор доноси посебну одлуку којом се предвиђају хитне мере и 

активности које наставник или сарадник мора да предузме у наредном периоду како би 

се унапредио квалитет његових предавања односно вежби. Уколико наставник или 

сарадник одбије да предузме предвиђене мере, или те мере не доведу до побољшања 

оцене наставе у следећој анкети, Директор доноси одлуку о суспензији наставника или 

сарадника из наставног процеса и предузима даље мере. 

 

2.8.  Контрола резултата наставног процеса обавља се анализом резултата оцењивања 

студената. На крају школске године, Студентска служба саставља извештај о 

резултатима оцењивања студената по предметима и наставницима. Извештај мора да 

садржи; 

• укупан број студената уписаних на наставном предмету, 

• број студената који су положили предмет у одређеним роковима, њихово учешће у 

укупном броју студената, дистрибуција оцена и просечна оцена студената на 

наставном предмету. 



Служба за наставна и студентска питања доставља Директору извештај о резултатима 

оцењивања на свим предметима, а наставницима на наставном предмету извештај о 

резултатима оцењивања предмета које они предају. 

 

2.9.  По добијању извештаја о резултатима оцењивања предмета, Директор организује 

дискусију. На основу дискусије, Директор обавља појединачни разговор са 

наставницима на предметима код којих је пролазност ванстандардна (сувише ниска или 

сувише висока) у односу на пролазност на години студија на којој се налази предмет, а 

посебно са оним наставницима чија је пролазност на наставном предмету сувише ниска 

у односу на просек на години студија. У разговору Директор и предметни наставник 

разматрају разлоге за ванстандардну пролазност и заједнички утврђују мере за њихово 

унапређивање. Директор саставља извештај Наставном већу о узроцима резултата 

оцењивања и мерама које су договорене за њихово унапређивање. 

Директор, уз присуство представника студената (Студентског парламента), обавља 

разговор са наставницима и сарадницима на оним предметима који имају 

ванстандардну а посебно на онима који имају сувише ниску пролазност. Током 

разговора утврђују се могући узроци лоше пролазности студената и доносе мере за 

унапређење. Директор се даље брине за спровођење утврђених мера. 

Уколико наставници на чијим предметима постоји посебно ванстадардна пролазност 

студената одбију да сарађују и спроводе мере за унапређење које је донео Директор, 

или уколико не дође до унапређења пролазности у наредној школској години, Директор 

Школе суспендује наставника из процеса оцењивања студената и предузима даље мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 8.2а  

СТАНДАРДИ ОЦЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА 

A. СТРАТЕГИЈА ОЦЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА 

1. Укупна оцена студента на наставном предмету састоји се од два елемента: 1. оцене 

рада студента током наставе и 2. оцене знања студента показаног на завршном 

испиту. Изузетак чине студенти који из оправданих разлога не присуствују настави. 

За те студенте се оцена састоји у целини од оцене знања показаног на завршном 

испиту. 

2. Наставник на наставном предмету самостално одређује, и у План рада на наставном 

предмету уноси, релативно учешће оцене рада студента током наставе и оцене 

знања студента на завршном испиту у укупној оцени студента на наставном 

предмету. Препоручује се да се релативно учешће оцене рада студента током 

наставе и знања студента на завршном испиту одреди тако што ће се предвидети 

број поена који сваки од два основна елемента оцењивања студента носе у укупном 

збиру од 100 поена. Број поена који сваки од два основна елемента оцењивања носи 

не може бити мањи од 30 нити већи од 70, уколико је максимални број поена на 

наставном предмету 100. Изузетак су студенти који не похађају наставу и за које се 

оцена састоји 100% од оцене знања на завршном испиту. 

3. Препоручује се да се укупна оцена студента на наставном предмету одреди на 

основу укупног броја поена које је студент остварио током наставе и на завршном 

испиту, на следећи начин: 

 мање од 54 поена - оцена 5  

 55 и више а мање од 64 поена - оцена 6  

 65 и више а мање од 74 поена - оцена 7  

 75 и више а мање од 84 поена - оцена 8  

 85 и више а мање од 94 поена - оцена 9  

 95 и више поена - оцена 10. 

Б.  ЕЛЕМЕНТИ И МЕТОДИ ОЦЕЊИВАЊА СТУДЕНАТА 

4. Наставник и сарадник  су дужни  да оцењују рад студената током наставе (вежби). 

Облици рада студената током наставе који се оцењују могу бити: 

 Партиципација (учешће) студента у раду на часу: учешће студента у 

дискусијама, анализи случајева, изради задатака и другим облицима рада на 

часовима. 

 Самостални индивидуални рад студента ван часа: есеј, самостални пројекат, 

приступни рад и сл. 

 Самостални групни рад студената: израда групног пројекта и презентације. 

 Савладавање градива (испитне материје) током наставе. Овај облик рада 

студената оцењује се кроз провере знања током часова и то на један од више 

могућих начина: кроз пропитивање, израду задатака, тестирање, итд. Провера 

знања студената односно степен савладавања градива може се обавити једном 

или више пута у току наставе. 



5. Наставник или сарадник самостално одређује и обавезно у План рада предмета 

уноси: 

 Облик рада или комбинацију облика рада студента током наставе који се 

оцењује. Наставници и сарадници треба да прилагоде оцењивање рада студената 

током наставе природи предмета (општеобразовни, општестручни, ускостручни) 

као и величини групе. У великим групама као и на предметима где је то 

неопходно, једини облик рада студената током наставе који се оцењује може да 

буде савладавање градива. Оцена савладавања градива од стране студената 

током наставе се у том случају обавља тестирањем. У мањим групама и на 

предметима чија природа то дозвољава, облик рада студената који се оцењује 

током наставе може да буде и учешће студената у дискусијама на часу, групни 

пројекти студената и слично. У таквим групама се савладавање градива током 

наставе може оцењивати, поред тестирања и кроз пропитивање студената или 

израду задатака. На предметима на којима се савладавање материје заснива на 

изради задатака, облик рада студената током наставе који се оцењује треба да 

буде израда задатака током часова као и савладавање градива кроз израду 

писмених задатака или тестова. 

 Метод оцењивања сваког облика рада студента појединачно. 

 Критеријуме оцењивања за сваки облик рада студената. 

 Учешће сваког облика рада студената у укупној оцени рада студента на часу 

(број поена које носи оцена облика рада у укупном броју поена које носи оцена 

рада студента на часу и/или укупном броју поена на наставном предмету). 

 Време оцењивања (термини колоквијума, израде групних пројеката и сл.). 

6. Наставник самостално одређује и у План рада на наставном предмету обавезно 

уноси облике провере знања и критеријуме оцењивања на завршном испити. 

B. СПРОВОЂЕЊЕ ОЦЕЊИВАЊА 

7. Наставник је дужан да се приликом оцењивања студената придржава следећих 

стандарда: 

 Оцењивање мора бити објективно и непристрасно. 

 Наставник се током оцењивања мора придржавати јасних и унапред познатих 

критеријума који су садржани у Плану рада на наставном предмету. 

 Наставник не сме вршити дискриминацију приликом оцењивања нити по једном 

основу (по полу, националној припадности и др.). 

 Провере знања студената током наставе као и на завршном испиту морају се 

реализовати у унапред одређеним терминима, презентираним у Плану рада на 

наставном предмету. 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ОЦЕЊИВАЊА 

 

2.1.  Контрола квалитета оцењивања укључује: 1. контролу садржаја (елемената) и 

метода оцењивања; 2. контролу квалитета оцењивања; 3. контролу резултата 

оцењивања. 

Контрола квалитета оцењивања врши се на два начина: прегледом Плана рада на 

наставном предмету и анкетирањем студената. 

 

2.2.  Наставник је дужан да при састављању Плана рада на наставном предмету који 

предаје предвиди елементе и методе оцењивања студената. Он је дужан да одреди: 

 начин на који ће се одредити укупна оцена студента на испиту; 

 релативан однос оцене рада током наставе и оцене знања студента на завршном 

испиту у укупној оцени студента на наставном предмету; 

 конкретне облике или комбинацију облика рада студента током наставе који се 

оцењује; 

 метод и критеријум оцењивања сваког облика рада студента током наставе 

појединачно; 

 учешће сваког облика рада студената током наставе у укупној оцени рада студента 

током наставе или у укупној оцени студента (број поена које носи оцена облика 

рада у укупном броју поена које носи оцена рада студента на часу и/или укупном 

броју поена на наставном предмету); 

 време оцењивања (термини колоквијума, израде групних пројеката и сл.); 

 облик или облике провере знања на завршном испиту; 

 релативно учешће сваког појединачног облика провере знања на завршном испиту 

(уколико их има више) у укупној оцени студента на завршном испиту и/или у 

укупној оцени студента на наставном предмету. 

План рада на наставном предмету не може да буде усвојен од стране Комисије и 

настава на наставном предмету не може да почне уколико План не садржи ове 

елементе. 

 

2.3.  Контрола квалитета оцењивања обавља се путем студентске анкете. Анкета 

студената резултира оценама: 1) реализације Планом рада предвиђеног садржаја и 

метода оцењивања; 2) квалитета оцењивања на наставном предмету и то сваког 

наставника појединачно. 

 

2.4.  Контрола резултата оцењивања обавља се кроз анализу тог резултата од стране 

надлежне Комисије. На крају школске године, Студентска служба саставља извештај о 

укупним оценама студената по предметима и наставницима. Извештај мора да садржи: 

 укупан број студената уписаних на наставном предмету, 

 број студената који су положили предмет у одређеним роковима, њихово учешће у 

укупном броју студената, дистрибуцију оцена и просечну оцену студената на 

наставном предмету. 



Служба за наставна и студентска питања доставља Директору за наставу извештај о 

резултатима оцењивања на свим предметима, а наставницима на наставном предмету 

извештај о резултатима оцењивања на предметима које они предају. 

 

2.5.  По добијању резултата анкете, Директор на погодан начин упознаје Наставно веће 

са резултатима и организује дискусију о резултатима. На основу дискусије, Директор 

обавља појединачни разговор са свим наставницима са предмета на којима је 

пролазност ванстандардна у односу на пролазност на години студија на којој се налази 

предмет а посебно са оним наставницима чија је пролазност на наставном предмету 

сувише ниска у односу на просек на години студија. У разговору Директор и предметни 

наставник разматрају разлоге за ванстандардну пролазност и заједнички договарају 

мере за њихово унапређивање. Директор саставља извештај о узроцима ванстандардних 

резултата оцењивања и мерама које су договорене за њихово унапређивање. 

Директор уз присуство представника студената (Студентског парламента), обавља 

разговор са наставницима на оним предметима који имају ванстандардну а посебно на 

онима који имају сувише ниску пролазност у односу на просек на години студија. 

Током разговора утврђују се могући узроци лоше пролазности студената и утврђују 

мере за унапређење. Мере за унапређење доноси Директор се даље брине за 

спровођење утврђених мера. 

Уколико наставници на чијим предметима постоји посебно ванстадардна пролазност 

студената одбију да сарађују и спроводе мере за унапређење које је донео Директор, 

или уколико не дође до унапређења пролазности у наредној школској години, Директор 

суспендује наставника из процеса оцењивања студената и предузима даље мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 8.2б 

УПУТСТВО О ИЗРАДИ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

 

A. ТЕМА СЕМИНАРСКОГ РАДА 

Циљеви израде семинарског рада су: 

 упознавање студента са одређеном облашћу научне дисциплине кроз 

детаљнију разраду једне теме из те области; 

 припрема студента за писање самосталних радова: есеја, стручног рада, 

завршног рада и сл. Студенту се пружа прилика да савлада основе 

самосталног научног и стручног рада, форму и стил писања. 

Тема семинарског рада може бити: 

 теоријски проблем; 

 практичан проблем уочен у литератури или пракси. 

Тема семинарског рада може бити обрађена на два начина: 

 студент може да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања из 

литературе релевантна за тему његовог рада 

 студент може да примени знање стечено обрадом литературе и покаже како 

се неки конкретан проблем може решити. Он то може учинити анализом 

примера из праксе или литературе, обрадом задатка, емпиријским 

истраживањем или на неки други практичан начин. 

Б.  САДРЖАЈ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

Семинарски рад садржи: насловну страну, садржај, увод, обраду теме рада, закључак, 

литературу. 

Насловна страна треба да садржи основне податке као што су: Виша техничка школа, 

Нови Београд, СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ (НАЗИВ ПРЕДМЕТА), наслов рада, име 

кандидата и број индекса, име наставника који руководи израдом рада, место и датум 

израде. 

Следи садржај у коме су наведени основни делови од којих је сачињен семинарски рад 

(поднаслови) као и бројеви страна на којима се ти делови налазе. 

У уводном делу семинарског рада треба увести читаоца у тему, презентирати значај 

теме и разлог због кога је студент одабрао баш ту тему као и преглед текста који следи. 

У централном делу семинарског рада студент обрадјује тему рада. Приказују се 

теоријски (основне дефиниције) и практични (илустративни примери, по правилу 

оригинални) резултати који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде 

сачињен од више логичних целина означених одговарајућим насловима и 

поднасловима. 

Закључак садржи сумирана основна сазнања до којих је студент дошао кроз израду 

семинарског рада. 

Студент наводи литературу коју је кандидат користио при изради рада (абецедним 

редом по именима аутора, са потпуним подацима о библиографској јединици. Студенти 

прве и друге године дужни су да приликом израде свог рада користе најмање један 

извор који не спада у обавезну уџбеничку литературу прве и друге године. Студенти 

треће године морају да користе најмање три извора који не спадају у обавезну 



уџбеничку литературу. Посебно је пожељно коришћење извора на страним језицима 

као и Интернет сајтова. Стил писања мора бити у складу са уобичајеним стандардима 

академског писања. 

B. ФОРМА СЕМИНАРСКОГ РАДА 

Дужина рада: најмање 10 - највише 15 страна. 

Формат текста: А4 (210x297 мм), маргине све по 2.5 цм, проред 1, фонт Times New 

Roman 12. Рад мора бити штампан и повезан али не и укоричен. 

Рад се предаје у једном примерку. 

Референце (цитирање) 

 Навођење извора: користити фусноте или ендноте. Уколико се користе 

фусноте на крају рада је обавезна литература. 

 Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: презиме, прво слово 

имена, (година издања), назив дела (књига: italic, ако је часопис или зборник 

радова у питању назив чланка пише се нормалним словима а назив часописа 

односно зборника italic стилом), место издања: издавач, број стране на којој 

се у часопису или зборнику чланак налази. 

Слике, табеле 

 Означавање слика и табела у тексту: наводи се број слике (табеле) а затим и 

назив слике или табеле. 

 Навођење извора испод слика и табела - наводи се цео извор: презиме, прво 

слово имена, (година издања), назив дела, место издања: издавач, број стране 

на којој се у извору слика или табела налази. Користи се фонт Times New 

Roman 10. 

ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

 

Студент и наставник или сарадник договарају се око теме рада и затим наставник или 

сарадник одобрава тему. 

Након завршетка рада, студент један примерак рада предаје наставнику и том приликом 

прилаже и одговарајући образац за семинарски рад (добија се у Студентској служби) 

који попуњава кандидат. 

Одбрана рада уследиће по правилу недељу дана након предаје рада. 

Студент је дужан да изради и одбрани семинарски рад у току исте школске године у 

којој је тема семинарског рада одобрена. У супротном, тема ће бити поништена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 8.2в 
 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

A. ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА 

Циљеви израде завршног рада су: 

 доказ да је студент овладао знањима и стекао компетенције потребне за 

самосталан рад у одређеној научној или стручној области и дисциплини; 

 упознавање студента са одређеном облашћу научне или стручне дисциплине 

кроз детаљнију разраду једне теме из те области; 

 оспособљавање студента за самосталан истраживачки и практичан рад у 

одређеној области. 

 

Тема завршног рада може бити: 

 теоријски проблем; 

 практичан проблем уочен у литератури или пракси. 

Тема завршног рада може бити обрађена на два начина: 

 студент може да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања из 

литературе релевантна за тему његовог рада; 

 студент може да примени знање стечено обрадом литературе и покаже како 

се неки конкретан проблем може решити. Он то може учинити анализом 

примера из праксе или литературе, обрадом задатка, емпиријским 

истраживањем или на неки други практичан начин. 

Б.  САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАДА 

Завршни рад садржи: насловну страну, садржај, увод, текст, закључак, литературу. 

Насловна страна треба да садржи основне податке као што су: Виша техничка школа, 

Нови Београд, ЗАВРШНИ РАД ИЗ (НАЗИВ ПРЕДМЕТА), наслов рада, име кандидата 

и број индекса, име наставника који руководи израдом рада, место и датум израде. 

Следи садржај у коме су наведени основни делови од којих је сачињен завршни рад 

(поднаслови) као и бројеви страна на којима се ти делови налазе. 

У уводном делу завршног рада треба увести читаоца у тему, презентирати значај теме и 

разлог због кога је студент одабрао да обради баш ту тему као и преглед текста који 

следи. 

У главном делу завршног рада студент обрађује тему рада. Он садржи приказ 

теоријских (основне дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу 

оригинални) резултата који се односе на задату тему. Тај део текста треба да буде 

сачињен од више логичних целина означених одговарајућим насловима и 

поднасловима. 

На крају рада налази се закључак у коме се понављају основна сазнања до којих је 

студент дошао приликом израде завршног рада. 

Затим следи литература коју је кандидат користио при изради рада (абецедним редом 

по именима аутора, са потпуним подацима о библиографској јединици. Кандидат је 

дужан да приликом израде свог рада користи најмање десет извора од чега најмање 



шест извора морају бити академске и стручне публикације и најмање један мора бити 

на страном језику. Под изворима литературе подразумевају се сви публиковани извори: 

књиге, чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји итд. Стил писања мора бити у 

складу са уобичајеним стандардима академског писања. 

B. ФОРМА ЗАВРШНОГ РАДА 

Дужина рада: најмање 25 - највише 40 страна. 

Формат текста: А4 (210x297 мм), маргине све по 2 цм, проред 1, фонт Times New 

Roman 12. Рад мора бити штампан и повезан али не и укоричен. 

Рад се предаје у 5 примерака. 

Референце (цитирање) 

 Навођење извора: користити фусноте или ендноте. Уколико се користе 

фусноте на крају рада је обавезна литература. 

 Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: презиме, прво слово 

имена, (година издања), назив дела (књига: italic, ако је часопис или зборник 

радова у питању назив чланка се пише нормалним словима а назив часописа 

односно зборника italic стилом), место издања: издавач, број стране на којој 

се у часопису или зборнику чланак налази. 

 

Слике, табеле 

 Означавање слика и табела у тексту: наводи се број слике (табеле) а затим и 

назив слике или табеле. 

 Навођење извора испод слика и табела - наводи се цео извор: презиме, прво 

слово имена, (година издања), назив дела, место издања, издавач, број стране 

на којој се у извору слика или табела налази. Користи се фонт Times New 

Roman 10. 

ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Студент и наставник се договарају око теме рада и затим наставник одобрава тему. 

Након завршетка рада, студент један примерак рада предаје наставнику. Наставник је 

дужан да у року од две недеље прегледа рад и укаже студенту на његове недостатке 

уколико их има. 

Студент отклања уочене евентуалне недостатке и завршава рад. Завршени рад студент 

доноси наставнику који затим одређује комисију за одбрану рада и у договору са 

студентом утврђује термин одбране рада. Рок за одбрану рада не може бити краћи од 

недељу дана нити дужи од три недеље од дана предаје рада. 

Студент затим попуњава обрасце и предаје их Студентској служби, чиме формално 

пријављује одбрану рада. 

Студент је дужан да изради и одбрани завршни рад у току исте и наредне школске 

године у којој је тема завршног рада одобрена. По истеку наредне школске године у 

односу на ону у којој је тема узета, тема ће бити поништена и студент неће моћи да 

брани такав рад. 

 



Прилог: 8.3а 

ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗАВРШНИХ РАДОВА 

 

5.1.  Наставник утврђује листу тема или тематских области за завршне радове на 

наставном предмету, односно предметима које предаје у току једне школске године. 

Листе тема или тематских области за завршне радове наставника који се налазе на 

истом предмету могу се али и не морају поклапати у потпуности или делимично. 

Препоручује се наставницима на наставном предмету да усагласе своје листе тема за 

завршне радове како би се избегло понављање и преклапање тема. 

Наставници на наставном предмету са листе тема искључују теме које су одобрене а 

нису одбрањене и није истекао рок од 6 месеци предвиђен за њихову одбрану. 

 

5.2.  Наставници могу одобравати рад на тему или тематске области за завршни рад 

само уколико су на листи (осим "слободних тема"
 
које такође морају бити из области 

коју покрива предмет). 

 

5.3.  Листа тема за завршне радове доставља се 15 дана пре почетка школске године. 

Наставници и сарадници попуњавају Листу односно њену прву колону и шаљу их 

Директору и Студентској служби. 

 

ЛИСТА ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ 

_________________________ У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ __________ 

КОД НАСТАВНИКА______________________________________ 

 

Тема или тематска 

област завршног 

рада 

Студент 
Датум одобравања 

теме 

Датум 

прихватања рада 

1.    

2.    

3.    

..    

...    

20.    

 

5.4.  Листа тема из тематских области јесте полуотворена, што значи да она има 

одређени број унапред дефинисаних тема за завршне радове као и један број слободних 

тема, односно тема које нису унапред дефинисане и које представљају слободан 

простор за испољавање иницијативе студената у дефинисању тема. Међутим, и ове 

теме морају бити у областима које покрива предмет. "Слободних тема" не може бити 

више од 30% од укупног броја тема на листи. 

 



5.5.  Максималан број тема за завршне радове по наставнику/сараднику по предмету у 

току једне школске године је 30, укључујући и слободне теме. Наставници који предају 

више предмета имају право да дају највише 15 тема за завршне радове по предмету. 

Учествовање у одбранама завршних радова није ограничено. 

 

5.6.  Комисија пре почетка школске године предлаже листе тема или тематских области 

за завршне радове на сваком предмету који улази у њен састав и шаље га Наставном 

већу на усвајање. 

После усвајања Служба за наставна и студентска питања штампа листу тема за завршне 

радове, доставља их наставницима и сарадницима на наставном предмету у више 

примерака и обезбеђује њихову доступност студентима. 

 

5.7.  Студент се јавља наставнику или сараднику са захтевом да му се одобри рад на 

завршном раду. 

Студент има право да узме тему за завршни рад уколико има највише један неположени 

предмет. 

Студент има право да ради завршни рад на наставном предмету уколико је тај предмет 

предвиђен наставним планом на смеру на коме се налази студент и уколико га је 

положио. 

Наставник консултује Листу тема за завршне радове како би се уверио да тема коју је 

студент одабрао већ није одобрена у току школске године неком другом студенту. 

Уколико тема није до сада одобрена у току школске године, наставник одобрава рад на 

теми. 

 

5.8.  Наставник одобрава рад на теми и уписује име студента на Листу тема поред 

назива теме коју је студент узео као и датум одобравања теме. Наставник доставља 

студентској служби информацију о одобреној теми за завршни рад. Служба за наставна 

и студентска питања контролише и води евиденцију о одобреним темама и спречава 

пријаву више тема за завршне радове од стране истог студента код различитих 

наставника. Све одобрене теме за завршне радове Служба објављује на сајту Школе, 

како би се спречило узимање једне теме од стране више студената код различитих 

професора. 

 

5.9.  Наставник разматра са студентом предложену тему како би се уверио да је студент 

разумео тему, упућује га у начин израде рада, саветује потребну литературу. Наставник 

уручује студенту Упутство за израду завршног рада. 

 

5.10. Рок за израду завршног рада је до 6 месеци. По истеку тог рока, пријава теме се 

поништава а студент може да поново пријави исту тему код наставника. 

 

5.11. Када студент заврши израду завршног рада, доставља га наставнику или 

сараднику који је одобрио тему. Наставник или сарадник мора у року од две недеље да 

прочита и оцени рад. 

 



5.12. Уколико има примедби на рад и уколико оцени да рад није задовољио, наставник 

или сарадник позива студента да рад допуни, унапреди или поправи. 

 

5.13. Уколико је завршни рад на задовољавајућем нивоу квалитета, наставник заказује 

одбрану рада. Одбрана рада мора бити заказана у року од најмање једне а највише три 

недеље од дана прихватања рада од стране наставника и предаје рада од стране 

студента. 

Приликом заказивања одбране завршног рада наставник – ментор одређује комисију за 

одбрану завршног рада. 

По договору са наставником ментором, студент попуњава потребне обрасце и 

пријављује одбрану завршног рада студентској служби Школе. 

 

5.14. Одбрана завршног рада обавезно се обавља пред двочланом комисијом коју чине 

наставник ментор и још један наставник. Одбрана завршног рада је јавна. Препоручује 

се да одбрана завршног рада буде обављена у унапред одређеној учионици Школе. 

Одбрана завршног рада састоји се од усменог презентовања рада од стране студента, 

постављања питања од стране чланова комисије у вези са темом рада и одговарања 

студента на та питања. Циљ одбране јесте да се комисија увери да је студент 

самостално израдио и савладао тему завршног рада. Комисија доноси одлуку о одбрани 

завршног рада већином гласова њених чланова. 

Комисија оцењује завршни рад описним оценама од 6 до 10. Оцена се уписује у 

извештај о одбрани завршног рада и у индекс студента. 

 

5.15. Након позитивне оцене одбране завршног рада наставник попуњава прописане 

формуларе о одбрани завршног рада и уписује у индекс студента да је успешно 

одбранио завршни рад. 

Наставник уписује датум одбране рада на листу тема за завршне радове. 

Наставник обавештава остале наставнике и сараднике на наставном предмету о теми 

одбрањеног завршног рада. 

Наставник је дужан да израђене и прихваћене завршне радове студената чува годину 

дана. 

 

5.16. Наставници и сарадници су дужни да на крају школске године попуњене листе 

тема за завршне радове доставе Служби за наставна и студентска питања. 

 

5.17. Служба за наставна и студентска питања, најкасније до 31. октобра, саставља 

извештај о броју завршних радова и темама које су одбрањене.  

 

5.18. Директор дискутује са наставницима и сарадницима о извештају Службе о броју и 

темама одбрањених завршних радова а посебно о случајевима одступања од 

предвиђене процедуре, броја и тема завршних радова. 



На основу закључака анализе завршних радова, Служба саставља извештај о евалуацији 

завршних радова на унапред прописаном обрасцу и доставља га Комисији за 

обезбеђење квалитета најкасније до 30. новембра. 

Комисија, најкасније до 31. децембра разматра извештаје Комисији о евалуацији 

завршних радова и доноси потребне одлуке и закључке. 

 

5.19. Процедура ступа на снагу школске 2007/2008. године, док Упутство за израду 

завршних радова, које је саставни део ове процедуре, ступа на снагу даном усвајања на 

Наставном већу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 9.3 

 
СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА (НАСТАВНОГ И ИСПИТНОГ 

МАТЕРИЈАЛА) 

 

1.1.  Предмет овог стандарда квалитета јесте наставни и испитни материјал. Под 

наставним материјалом се подразумева текст који се обрађује (предаје и вежба) на 

настави а под испитним материјалом текст који је предмет провере знања студената. 

Подразумева се да су наставни и испитни материјал истоветни. 

1.2.  Наставни и испитни материјал може потицати из три извора: а) интерни 

уџбеник (уџбеник који је намењен првенствено образовању студената Школе, који 

покрива у потпуности или највећим делом наставни програм неког предмета из 

Школе и чији је аутор садашњи или бивши професор Школе); б) екстерни уџбеник 

са неког другог домаћег или страног универзитета, ц) монографије, чланци, 

зборници и сл. Наставни и испитни материјал на наставном предмету може се 

обезбедити и комбиновањем ове три групе извора. У Плану рада наставник на 

наставном предмету је дужан да прецизно наведе уџбенике (интерне или екстерне), 

монографије и зборнике који се користе као извор наставне и испитне материје. 

Уколико укупни обим уџбеника или монографије превазилази прописани стандард 

из тачке 4 наставник је дужан да у Плану рада прецизно наведе поглавља и/или 

странице који су обавезни за студенте. 

1.3.  Наставник је дужан да обезбеди расположивост извора наставног и испитног 

материјала. Уколико се за наставни и испитни материјал користи страни уџбеник, 

монографија или чланак, наставник је дужан да, у сарадњи са службама Школе, 

обезбеди ауторско право за превод и умножавање те монографије или чланка. 

A. ОБИМ НАСТАВНОГ И ИСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА 

1.4.  Просечни обим наставног и испитног материјала по часу предавања не сме бити 

већи од 7 страна основног текста. Графички изглед стране основног текста наставног 

и испитног материјала одређен је параметрима који важе за рукописе уџбеника 

Школе (види одељак Г). Величина стране екстерног уџбеника, монографије или 

чланка се апроксимативно преводи у страну основног текста уџбеника Школе. 

 У основни текст наставног и испитног материјала укључени су, поред излагања 

материје, сви примери, илустрације, табеле, задаци и слике који су интегрисани у 

тексту уџбеника или монографије, чланака, зборника и сл. 

 У основни текст наставног и испитног материјала нису укључени следећи делови 

уџбеника (интерног или екстерног) или монографије: циљеви поглавља, уводна 

илустрација, резиме поглавља, питања за проверу знања (дискусију), референце и 

белешке, анализе случајева, вежбе, симулације, примери и задаци који нису 

интегрисани у тексту већ су издвојени на крају поглавља, дела или читавог уџбеника 

(монографије). У основни текст не улазе ни речник, индекс појмова и имена као ни 

библиографија. У основни текст који представља предмет овог стандарда није 

укључено помоћно учило: збирка задатака, случајеви из праксе, симулација, примери 

и сл. Помоћна учила, међутим, не смеју садржавати наставну и испитну материју 

која се предаје и која је предмет испитивања студената. 

1.5.  У случају да се наставна и испитна материја налазе у више извора, укупан број 

страница по часу из тих извора не сме да прелази максималан број по часу одређен 

чланом 4 овог стандарда. 



1.6.  У случају да уџбеник, екстерни уџбеник, монографија, зборник и слично, који 

се користе као извор наставног и испитног материјала, има већи обим него што 

наставни и испитни материјал према овим стандардима максимално може да има, 

наставник је дужан да у Плану рада прецизно наведе који део (поглавља, странице) 

уџбеника, екстерног уџбеника, монографије, зборника представља наставни и 

испитни материјал. 

Б.  СТРУКТУРА УЏБЕНИКА 

1.7.  Уџбеници који се користе као извор наставне и испитне материје, а које издаје 

Школа, морају поштовати одређене стандарде структуре. 

1.8.  Свако поглавље, поред основног текста, обавезно садржи: 

 циљ поглавља или шта ће студент сазнати у њему или како ће проучавање 

поглавља допринети увећавању знања и способности студента; 

 резиме поглавља; 

 питања за проверу знања или дискусију; 

 пример, вежбу, симулацију, илустрацију, задатак, случај из праксе на 

почетку поглавља и/или крају поглавља и/или интегрисан у текст поглавља. 

Изузетак могу бити једино уџбеници на предметима на којима постоје збирке 

задатака, примера, случајева из праксе или други материјали који служе за 

вежбање студената; 

 напомене (у фуснотама или енднотама); 

 литературу и референце на један од три начина: 

- референце у фуснотама на свакој страни уз обавезну библиографију на 

крају поглавља или на крају уџбеника, 

- референце у енднотама на крају поглавља уз необавезну библиографију на 

крају уџбеника, 

- референце у заградама интегрисане у текст уз обавезну литературу у 

енднотама и необавезну библиографију на крају уџбеника. 

1.9.  Уџбеник, који издаје Школа, обавезно садржи: 

 предговор са циљевима, структуром и планом излагања у уџбенику; 

 библиографију (само у случају да се референце наводе у фуснотама и без 

литературе на крају поглавља). 

 

1.10. Препоручује се да уџбеник који издаје Школа, садржи: 

 речник (дефинише главне појмове у уџбенику); 

 индекс појмова; 

 индекс имена; 

 апендикс (ако има потребе). 

B. СТИЛ УЏБЕНИКА 

1.11. Уџбеник мора бити јасан и разумљив студентима. Наставна материја у 

уџбенику мора бити изложена на начин који просечан студент може лако разумети. 



 Уџбеник мора бити логично структуриран. Делови, поглавља или друге целине 

морају бити заокружене и повезане, а њихов редослед мора бити логичан. 

 Уџбеник мора бити писан академским, неутралним стилом излагања. Строго је 

забрањено коришћење дисквалификација као и омаловажавање одређених 

друштвених група, раса, пола или нација. 

 Стил писања уџбеника мора бити занимљив за читање. Препоручује се коришћење 

примера из праксе. 

Уџбеник мора бити користан за савладавање наставне материје и за припрему 

испита. 

Г.  ГРАФИЧКИ ИЗГЛЕД РУКОПИСА УЏБЕНИКА 

1.12. Аутори су дужни да рукопис уџбеника чији је издавач Школа предају у 

електронском облику и у стандардизованом А4 формату који подразумева следеће 

параметре: 

 висина стране 29,7 цм 

 ширина стране 21 цм 

 фонт: Times New Roman 11 

 проред: 1 

 маргине: све по 2 цм 

Све остале параметре графичког дизајна књиге и њеног визуелног изгледа, аутор 

дефинише у договору са Комисијом за издавачку делатност Школе. Центар ће развити 

и свим ауторима доставити неколико различитих стандарда у прелому текста које 

аутори могу да примене а који садрже детаље везане за изглед текста као што су: 

наслов, поднаслови, хедери, означавање слика и табела, навођење литературе, фусноте, 

ендноте итд. 

Аутор може, у договору са Комисијом, да текст књиге донесе и у формату другачијем 

од стандардизованог А4 формата, посебно онда када аутор жели да сам преломи текст. 

Међутим, и у том случају аутори су дужни да поштују стандарде обима књиге одређене 

овим документом. Аутори су дужни да формат текста који су припремили преведу на 

стандардни А4 формат и утврде да ли се обим наставног материјала по часу креће у 

дефинисаним границама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог: 9.4 

 
ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ И КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ И  ИСПИТНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

 

2.1. Контрола квалитета наставног и испитног материјала обухвата: контролу квалитета 

текста, контролу обима текста и контролу графичког изгледа рукописа. Контролу 

квалитета и обима текста врше рецензенти и надлежна Комисија. Контролу графичког 

изгледа рукописа уџбеника врши Центар за издавачку делатност. Укупну контролу 

квалитета уџбеника врше и студенти путем анкете. 

 

2.2. Аутор (коаутори) доставља рукопис уџбеника или помоћног учила Комисији за 

издаваштво (Комисија) којој припада предмет на коме ће се изводити настава по том 

уџбенику. Аутор доставља Комисији два примерка рукописа уџбеника или помоћног 

учила у стандардном формату прописаном од стране Школе. Уколико се као извор 

наставног материјала користи само део уџбеника, аутор је дужан да уз рукопис 

уџбеника достави и информацију о томе који је то део. У случају да се као наставни и 

испитни материјал, користи екстерни уџбеник или монографија, зборник или пак више 

чланака у часописима, за обраду више од једне четвртине програма предмета, 

наставник на наставном предмету о свом избору обавештава Комисију и доставља јој 

један примерак изабраног екстерног уџбеника, монографије или зборника. Уколико је 

екстерни уџбеник или монографија на страном језику, наставник доставља Комисији 

оригинал књиге и превод садржаја књиге. Уколико се као извор наставног и испитног 

материјала користи само део екстерног уџбеника, монографије или зборника, наставник 

је дужан да Комисији достави информацију о томе који је то део. 

 

2.3. Наставно веће на предлог Комисије одређује два рецензента од којих најмање један 

није у радном односу у Школи. Рецензенти морају бити међу најугледнијим ауторима у 

области. Комисија обезбеђује податке о објављеним радовима рецензената који их 

квалификују за дату област. 

Школа доставља рецензентима: 1) рукопис уџбеника или примерак екстерног уџбеника, 

монографије, зборника; 2) наставни план и програм предмета; 3) стандарде квалитета 

уџбеника Школе; 4) образац рецензије. 

 

2.4. Рецензенти врше контролу квалитета текста интерног или екстерног уџбеника, 

монографије или зборника којом утврђују: 

1. да ли је квалитет текста са научног и стручног аспекта на нивоу који 

дозвољава да се књига користи као извор наставне и испитне материје у 

Школи, 

2. да ли је уџбеник, монографија, зборник подобан да буде извор наставне и 

испитне материје у Школи односно да ли покрива материју која је предвиђена 

наставним програмом предмета за који је предвиђен, 

3. да ли је обим уџбеника, монографије или зборника који се користи у настави 

прилагођен стандардима обима наставног материјала Школе. 



Рецензенти састављају извештај о рецензији у коме се експлицитно одговара на три 

претходна питања. Рецензенти састављају рецензију на стандардном обрасцу који су 

добили од Комисије и достављају га Комисији која их је именовала за рецензенте. 

 

2.5. Позитивне рецензије уз податке о рецензентима као и свој предлог о прихватању 

уџбеника надлежна Комисија шаље Наставном већу.  

У случају негативне рецензије рукописа уџбеника, аутори се упућују да отклоне 

недостатке на које су указали рецензенти. У случају негативне рецензије екстерног 

уџбеника, монографије, зборника, наставник на наставном предмету се упућује да 

обезбеди други извор наставног и испитног материјала на наставном предмету. 

 

2.6. Наставно веће разматра позитивне рецензије и на предлог Комисије о прихватању 

интерних уџбеника као извора наставног материјала доноси коначну одлуку о томе. На 

основу те одлуке, даје се одобрење за штампање интерног уџбеника и доставља га 

надлежној Комисији, ауторима и издавачу. Такође, разматра и потврђује одлуке 

Комисије о прихватању екстерних уџбеника, монографија или зборника као извора 

наставног материјала, чиме даје одобрење за прибављање и/или припрему за 

коришћење позитивно рецензираних екстерних уџбеника, монографија, зборника. 

2.7. Након пријема рукописа уџбеника, "издавач" договара са ауторима графички 

изглед уџбеника према сопственим графичким стандардима и покреће процес 

штампања књиге. 

Наставници су дужни да у Плану рада прецизно наведу све изворе наставног и 

испитног материјала и да за сваки извор наведу странице које су обавезне за студенте. 

Наставници су при томе дужни да поштују стандарде обима наставног и испитног 

материјала Школе. 

2.8. Приликом усвајања планова рада на предметима из своје надлежности, Комисија 

проверава да ли је обим текста, предвиђен за наставну испитну материју на наставном 

предмету, у складу са стандардом обима наставног и испитног материјала у Школи. 

Уколико утврди да је на неком предмету, према Плану рада, предвиђен текст наставног 

материјала већи од стандардом прописаног, Комисија је обавезна да такав план рада не 

усвоји и да захтева од наставника на наставном предмету да текст наставне и испитне 

материје прилагоди стандардима квалитета уџбеника у Школи. За случај да наставник 

не поступи по захтеву Комисије, иста о томе писмено обавештава Директора. 

 

2.9. Уколико у току наставе, наставник иступа из оквира наставне и испитне материје 

коју је сам одредио у Плану рада на наставном предмету, и захтева од студената да 

обрађују текст који није био предвиђен Планом рада, студенти могу то да пријаве 

Директору. 

Директор проверава наводе студената и, ако су тачни, позива наставника да своје 

захтеве студентима у погледу наставног материјала усклади са планом рада на 

наставном предмету. Уколико наставник то одбије или пропусти да учини, Директор 

против наставника доноси одговарајуће дисциплинске мере у складу са Законом. 

 

2.10. Школа врши периодично анкетирање студената у циљу утврђивања квалитета 

наставног процеса. Саставни део анкете јесу и питања о квалитету наставног или 



испитног материјала. Резултате анкете редовно прати и анализира Комисија за 

обезбеђење квалитета. 

Након сваке анкете Комисија за обезбеђење квалитета идентификује оне уџбенике, 

монографије, зборнике као и помоћна учила који су од стране студената оцењени 

просечном оценом нижом од 2.5 (на скали од 1 до 5) и наставницима на предметима на 

којима се они користе као и њиховим Комисијама упућује захтев у погледу унапређења 

њиховог квалитета. 

 

2.11. Процедура израде и контроле квалитета уџбеника, као и стандарди квалитета 

наставног материјала ступају на снагу школске 2006/2007. године. Њихова примена се 

одлаже до почетка 2008. године, како би аутори који се почетком школске 2007/2008. 

налазе у процесу израде уџбеника имали довољно времена да се прилагоде 

стандардима. Од јануара 2008. сви нови уџбеници, као и нова издања постојећих 

уџбеника чији је издавач Школа, морају поштовати прописане стандарде квалитета, а 

процес њихове израде и контроле квалитета мора пратити прописану процедуру. До 

почетка школске 2007/2008. сви наставни испитни материјали на Школу морају бити 

усаглашени са стандардима квалитета, као и са процедуром израде и контроле 

квалитета. 
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