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Извештај о самовредновању Високе медицинске школе струковних студија у 

Ћуприји (ВМШСС у даљем тексту) сачинили су чланови Комисије за обезбеђење и 

контролу квалитета и чланови тима именовани за израду појединачних стандарда од 

стране Комисије за обезбеђење и контролу квалитета: 

 

1. Драгослав  Илић  

2. Биљана Балов 

3. Маја Јевђевић 

4. Јасмина Јовановић-Мирковић 

5. Чедомирка Станојевић 

6. Виолета Арсовски  

7. Јелена Николић  

8. Слађана Арсић  

9. Светлана Миловановић  

10. Ивана Вукосављевић 

11. Марина Миленковић 

12. Гордана Кнежевић  

13. Нела Мариновић  

14. Петар Милић 

15. Милан Сретеновић 

16. Славица Миливојевић 

17. Олга Станковић  

18. Никола Крстић 

19. Весна Миљковић  

20. Јелена Александрић 

21. Данијела Дејковић  

22. Биљана Илић 

23. Миле Деспотовић  

24. Зорица Стојановић 

25. Јасмина Голубовић  

26. Љиљана Антић 

27. Слободан Секуловић  

28. Драгана Секуловић 

29. Видосава Шаренац 

30. Александар Васић  

 

 

У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих стандарда за 

самовредновање и оцењивање  квалитета високошколских установа, које је усвојио 

Национални савет за високо образовање. Извештај о самовредновању је написан 

према  Упутству за припрему извештаја о самовредновању, које је дала Комисија за 

акредитацију и проверу квалитета високошколских установа. 

 

 

Извештај о самовредновању ВМШСС у Ћуприји се састоји од три дела: 

 

I. Историја и основни подаци и начела, 

II. Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета који обухватају: 

− Опис тренутне ситуације;  

− Анализу  и  процену  тренутне  ситуације  с  обзиром  на  

претходно дефинисане  циљеве, захтеве и очекивања;  

− Анализу слабости и повољних елемената обављену методом 

SWOT анализе и  

− Предлоге за побољшање и планиране мере.  

III. Прилози уз Извештај о самовредновању. 
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Историја и основни подаци о установи  

Кратак историјат Школе 

Школа је почела са радом 1998. године, решењем Владе Републике Србије бр. 

022-2953/98 од 29.07.1998. године под називом „Виша медицинска школа у 

Ћуприји“, са три смера: Виша медицинска сестра-техничар, Виши физиотерапеут и 

Виши радиолошки техничар. Прво седиште Школе било је у улици Лоле рибара ½, 

Ћуприја. 

Од школске 2000/01 школа је отворила нови смер – Виши медицински 

техничар-инструментар, а од школске 2003/04 године школа добија нови смер Виши 

техничар-козметичар, када школа прелази на студирање у трајању од 6 семестара. 

Школске 2005/06 године школа отвара још два нова смера и то: Виши техничар-

анестетичар и Виши фармацеутски техничар. 

Процесу акредитације је претходило прилагођавање наставних планова и 

програма према принципима Болоњске декларације. 

Према захтевима Болоњске декларације, а на захтев Више медицинске школе 

из Ћуприје, Министарство просвете по добијеном позитивном мишљењу Комисије 

за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1133/2006-04 од 01.08.2007. године 

издаје дозволу за рад Високој медицинској школи струковних студија из Ћуприје и 

одобрава извођење студијских програма: 

1. Струковни терапеут 

2. Струковни козметичар естетичар 

 

Наредне 2008. године Комисија за акредитацију одобрава ВМШСС из 

Ћуприје  студијски програм Струковна медицинска сестра/техничар и Струковна 

медицинска сестра - специјалиста, а 2010. године још два програма: 

3. Струковни фармацеутски техничар 

4. Струковна медицинска сестра бабица. 

 

Реакредитација студијских програма Струковни козметичар естетичар и 

Струковни физиотерапеут извршена је 2012.године.  

У 2013. години извршена је реакредитација студијског програма Струковна 

медицинска сестра и акредитација студијског програма Специјалиста струковна 

медицинска сестра – област клиничка пракса.  

Наредне 2014.године акредитовани су студијски програми Струковни 

медицински радиолог и Специјалиста струковни физиотерапеут - област 

рехабилитација неуролошких болесника. 

У 2015. години извршена је реакредитација студијских програма Струковна 

медицинска сестра-бабица  и Струковни фармацеутски техничар и извршена је 

акредитација студијских програма Специјалиста струковна медицинска сестра - 

област јавно здравље и Специјалиста струковна медицинска сестра бабица. 
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Рад Школе 

Oрганизацијa рада, организациони делови и њихов делокруг утврђeни су у 

складу са Статутом и другим општим актима Школе, према потребама и плановима 

рада и развоја. 

Орган управљања школе је Савет школе. Орган пословођења Школе је 

директор. Стручни орган Школе је Наставно веће кога чине наставници који су 

запослени у Школи са пуним радним временом и представници студената Школе. 

Колегијум Школе је консултативно тело који чине директор, помоћници директора и 

секретар школе. 

 

Основни задатак и циљеви ВМШСС 

Основни задатак Школе је преношење најновијих научних и стручних знања и 

вештина из области медицине и фармације. 

Основни циљеви Школе су: 

− квалитетно школовањe стручњака из области медицине и фармације; 

− постизањe очекиваних исхода учења у скалду са Даблинским 

дескрипторима; 

− применa техничко-технолошких, информационих достигнућа у 

практичном раду са студентима; 

− неговањe истраживачког духа и критичког мишљења; 

− увођењe системског приступа савременој медицини и фармацији; 

− пренос знања и искустава студентима ван школских кабинета и 

слушаоница -извођење стручне праксе; 

− усаглашености са најновијим научним сазнањима; 

− посвећеност стандардима знања; 

− остварењe високог квалитета процеса студија на нивоу европских високо 

образовних институција; 

− константно унапређењe наставног, развојноистраживачког и ваннаставног 

процеса; 

− опремањe студената вештинама и стручностима да ефикасно интегришу 

своју личност и своје знање у друштвену стварност; 

− подстицањe и помагањe младих сарадника у даљем усавршавању у земљи 

и иностранству; 

− сталном развијању конкретног и узајамно корисног односа са студентима, 

потенцијалним студентима, широм јавношћу, државним органима, 

међународним институцијама и другим образовним установама; 

− достизања највишег нивоа квалитета ресурса у истраживачкој и наставној 

делатности; 

− перманентног давања доприноса науци, струци, средини, земљи; 

− стицања препознатљивости по особености извођења образовног процеса и 

квалитету знања, квалификација и диплома завршених студената. 

 

 



Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји                              Историја и основни подаци о установи 

Страна 3 од 70 

ВМШСС у Ћуприји редовно планира и вреднује резултате својих студијских 

програма са задатком да стално развија, унапређује и преиспитује садржаје својих 

студијских програма, сагласно новим научним достигнућима, у чему релевантну 

улогу имају наставно особље и студенти. 

Школа периодично прати остваривање планираних активности, постављених 

задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову анализу и 

корективне мере евентуалних недостатака. 

 

 

Изјава о мисији ВМШСС 

ВМШСС у Ћуприји је државна образовна институција чија се мисија, до 

извесне мере, рефлектује кроз њен Статут, заснован на Закону о високом 

образовању, а сагледана је кроз три кључне функције: наставно-образовни рад, 

стручни рад и издавачку делатност. Такође ће поспешивати и регионалну и 

еврорегионалну сарадњу са сродним институцијама. 

Мисија Школе је и у изради структуре и садржаја студијских програма у 

складу са Болоњским процесом, њихово непрекидно осавремењавање и упоредивост 

са курикулумима иностраних високошколских установа. 

Мисија Школе се састоји и у преношењу, вредности, знања и вештина 

потребних студентима за дугорочан успех у здравственој делатности. Знање и пракса 

које студенти стичу у оквиру основних и специјалистичких струковних студија, 

усмерена је ка промицији здравља појединаца и заједнице, неговања етичких начела 

и унапређењу медицинске праксе. 

 

Посебне активности ВМШСС 

У домену своје делатности Школа се бави образовно-васпитним радом својим 

садашњим студентима као и едукацијом потенцијалних студената из редова средњег 

медицинског кадра. Као оквир наставка система образовања наставни кадар 

предлаже теме које су врло савремене и едукативне Здравственом савету Србије и 

Комори медицинских сестара и техничара и на тај начин спроводи континуирану 

едукацију чиме актери у процесу едукације остварују потребан број бодова на 

годишњем нивоу. У периоду од 2011. до 2016. године Школа је акредитовала 27 

програма континуиране едукације. Учесницима акредитованих програма по 

завршетку предавања подељени су сертификати. 

 

Политика квалитета ВМШСС  

Школа је утврдила и усвојила стандарде и поступке за обезбеђивање 

квалитета свог рада. Стандарди за обезбеђивање квалитета садрже минимални ниво 

квалитета рада Школе. 

Квалитет рада Школе изложен је сталном праћењу, вредновању и 

самовредновању, као и критици од стране стручних тела и корисника услуга - 

студената, оснивача - државе, органа управе, државних инспекција и медија. 
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Контрола квалитета пружа помоћ органима управљања Школе да имају 

потпуну контролу у најважнијим сегментима пословања, а истовремено потпуним 

дефинисањем свих процедура рада прописује се и олакшава свакодневни посао свих 

запослених. 

Предмет контроле квалитета рада Школе су сви аспекти система квалитета у 

области образовања, од елемената предвиђања, стратешког планирања, преко 

принципа и кључних фактора, до оперативних елемената образовања, 

оспособљавања, важећих прописа и стратешких циљева. 

Посебан предмет рада је обезбеђивање система квалитета, дефинисање 

садржаја, поступака, одлука, одговорности и докумената при извођењу активности 

који су дати у оквиру Закона о високом образовању и прописаних стандарда. 

 

 

Контрола квалитета рада ВМШСС 

У контроли квалитета рада Школе предвиђена је: 

1. Интерна (унутрашња) контрола – самоевалуација, 

2. Екстерна (спољашња) контрола – евалуација, и 

3. Екстерна формална контрола (акредитација). 

 

Контрола квалитета и акредитација Школе се врши као контрола: 

1. Институције као целине и 

2. Студијских програма 
 

Циљ контроле квалитета рада Школе је унапређење квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. 

 

 

Политика обезбеђења квалитета ВМШСС 

Политика обезбеђивања квалитета Школе се огледа кроз: 

1. Увођење квалитетног струковног програма према захтевима Закона о 

високом образовању који ће задовољавати потребе савремене 

медицине и друштвене заједнице у целини; 

2. Редовно прибављање повратних информација од послодаваца, из 

области медицине, пружања здравствене заштите, представника 

Националне службе за запошљавање и локалне самоуправе о квалитету 

студија и студијских програма; 

3. Обезбеђивање учешћа студентима у оцењивању и осигуравању 

квалитета студијских програма; 

4. Редовну и систематску проверу циљева, структуре и садржаја 

студијских програма и њихову усклађеност са основним задацима и 

циљевима школе; 

5. Редовну и систематску проверу успешности исхода и стручности 

студената и могућности запошљавања и даљег школовања; 
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6. Увођење савремених интерактивних метода наставе/учења за 

подстицање студената на стваралачки начин размишљања и тимског 

рада; 

7. Обезбеђивање квалитета активним праћењем, прегледом и 

побољшањем свих активности у наставном процесу, и 

8. Дефинисаност и доступност јавности услова и поступака који су 

неопходни за завршавање студија и добијање дипломе. 

 

Стратешки циљ ВМШСС 

Стратешки циљ Школе је опредељење да се: 

1. Непрекидно и систематски ради на унапређењу свих области и 

обезбеђивању квалитета (студијски програми, настава, истраживање, 

вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна 

подршка, процес управљања); 

2. Подигне ниво ефикасности у образовном процесу; 

3. Повежу образовне, истраживачке и стручне делатности; 

4. Изгради и унапреди унутрашња организација. 

Стратешки циљ Школе је постепено и одрживо повећање нивоа и система 

квалитета делатности у области образовања и одговарајућих компетенција 

студената. 

Школа се опредељује за израду структуре и садржаја студијских програма у 

складу са Болоњским процесом, њихово непрекидно осавремењавање и упоредивост 

са курикулумима иностраних високошколских установа. 

 

 

Систем обезбеђења квалитета ВМШСС 

ВМШСС у Ћуприји постепено и систематски изграђује организациону 

структуру за обезбеђивање квалитета у складу са принципима који су дати у 

Политици квалитета  која је одобрена од стране Наставног већа и Комисије за 

обезбеђење и контролу квалитета. 

Школа је нацртом Статута утврдила послове и задатке наставника, сарадника, 

студената, стручних органа, катедри и Комисије за обезбеђење и контролу квалитета 

у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђивање 

квалитета. 

Школа је посебним мерама обезбедила учешће студената у доношењу и 

спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета. 

Школа је Комисију за обезбеђење и контролу квалитета именовала из редова 

наставника, ненаставног особља и студената. 

У процесима вредновања и стандардима којима се осигурава квалитет у 

установи, дошло се до јасне слике о квалитету студијских програма, о ефикасности 

студирања у образовном процесу, квалитету наставног и научног процеса, 

организацији и ресурсима. 
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Извештај о испуњености појединачних стандарда  
 

 

Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошкослких 

установа: 

  

Стандард 1:   Стратегија обезбеђења квалитета 

Стандард 2:  Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

Стандард 3:  Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4:  Квалитет студијског програма 

Стандард 5:  Квалитет наставног процеса 

Стандард 6:  Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

Стандард 7:  Квалитет наставника и сарадника 

Стандард 8:  Квалитет студената 

Стандард 9:  Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 

ненаставне подршке 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 

Стандард 12: Финансирање 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

 

Анализа слабости и повољних елемената за сваки стандард обављена је у складу са 

следећим категоријама процене,  методом SWOT анализе:  

S - (Strengths) : предности  

W - (Weaknesses) : слабости  

O - (Opportunities): могућности  

T - (Threats): опасности  

 

 

Квантификација процене наведених  кaтегорија за сваки стандард је дефинисана на 

следећи начин:  

+++  -  високо значајно  

++  -  средње значајно  

+   -  мало значајно  

0  -  без значајности  
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Стратегија обезбеђивања квалитета у Високој медицинској школи струковних 

студија у Ћуприји подразумева обезбеђење квалитета и одражава мисију, визију и 

вредности ове установе кроз континуирано и систематско напредовање преко 

планираних активности. Стратегија обезбеђења квалитета у ВМШСС утвђена је 

13.10.2009.године, а затим измењена и допуњена 19.01.2016. године (Прилог 1.1) 

доступна је јавности на сајту Школе. Уз потпуну имплементацију принципа 

Болоњске декларације, поштујући вредности и принципе савременог европског 

универзитетског образовања и стандарда за акредитацију Националног савета и 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета, као и Закона о високом образовању, 

установа стално анализира и процењује тренутну ситуацију и труди се да својим 

средствима одговори новим изазовима у поменутим областима.  

Актуелна Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из 

области обезбеђења квалитета струковног образовања у Високој медицинској школи 

струковних студија у Ћуприји који дефинише основне приоритете високог 

образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остварења. Овај 

документ Школе се периодично преиспитује и мења, односно допуњава, а служи за 

израду акционих планова у области обезбеђења квалитета. Овим основним и општим 

развојним документом у области обезбеђења квалитета дефинисани су мисија, 

визија, циљеви, опредељења и принципи институционалног система обезбеђења и 

унапређивања квалитета, утврђене су области обезбеђења квалитета и субјекти 

обезбеђења квалитета, као и мере за обезбеђење квалитета. Стратегија обезбеђивања 

квалитета усмерена је на унапређивање свих процеса који се односе на квалитет 

основних и специјалистичких струковних студијских програма. Стратегија 

обезбеђивања квалитета има за циљ изградњу и одрживост функционалне и 

ефикасне организационе структуре квалитета. 

Примена процеса управљања квалитетом у области високог образовања је 

значајна па је Школа одлучила да развије и имплементира своју стратегију 

управљања квалитетом са циљем унапређења перформанси у образовно академским 

активностима. За праћење квалитета и одрживост истог Школа је формирала 

Комисију за обезбеђење и контролу квалитета која спроводи поступаке 

самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада 

(Прилог 1.2.3) 

Један од циљева реформе високог образовања је интернационализација 

образовања што је постигнуто применом Болоњског процеса. Важно је одржати тај 

систем, а Школа га одржава активностима у неколико праваца и то: 

1. сарадњом са високим школама здравствене струке из Европе и региона 

2. разменом студената из земаља Европе и региона 

3. усавршавањем постојећих студијских програма (осавремењивање 

методских јединица кроз теорију и праксу) 

4. препознавање недостатака у студијским програмима и иницијатива за 

измену истих. 

5. увођење нових студијских програма. 
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Стратегијом обезбеђивања квалитета предвиђено је шире и интензивније 

укључивање у међународне програме који би се базирали на научноистраживачким 

пројектима, а који би имали садржај обезбеђивања квалитетног наставног процеса и 

висок стандард професионалне праксе свршених студената.  

 Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји се определила да 

континуирано прати нове идеје, трендове и принципе у развоју европског 

високошколског образовања, настојећи да се својим образовним активностима, 

програмима и концепцијом даље афирмише и буде још боља, па чак и врхунска 

високообразовна институција. 

Стратегија обезбеђења квалитета се спроводи кроз акционе планове које 

предлаже Комисија за обезбеђење и контролу квалитета, одобрава директор Школе, 

а усваја Наставно веће Школе (Прилог 1.3 и Прилог 1.3.1) 

Како је Болоњским процесом предвиђена примена европског система 

трансфера кредита, школа је заинтересована за студенте из других европских земаља 

и земаља окружења, да пренесу ЕСПБ бодове и наставе школовање у нашој школи 

на специјалистичким програмима, и да наши студенти имају могућност наставка 

студија на другим школама у Европи и региону.  

ВМШСС Ћуприја има добру сарадњу са високим истородним школама у 

нашој земљи, али тежи још садржајнијим активностима на свим пољима. За 

остваривање квалитета треба створити предуслове кроз непрекидну изградњу 

одговарајућих мера за свеукупни рад у школи. Значи треба сарађивати са 

интересним групама, побољшати и вредновати усклађене струковне циљеве школе 

где би се оцењивало наставно, ненаставно особље и студенти. ВМШСС Ћуприја 

настоји да оствари и свеобухватније прожимање образовне и здравствене 

делатности, кроз наставни процес који промовише креативност, критички приступ и 

синтезу стечених знања и вештина. Наставни процес у ВМШСС у Ћуприји садржи 

научне и стручне активности и за његову реализацију одговорни су наставници који 

су у сталној контуираној едукацији. ВМШСС Ћуприја настоји да створи окружење у 

којем ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална 

интересовања и да унапреде своје знање, при чему ће сваки рад на обезбеђењу 

квалитета рада ВМШСС Ћуприја бити препознат и вреднован. 

Ненаставно особље пружа техничку подршку целокупном процесу. Квалитет 

наставног процеса подразумева примену научих резултата (наставници, студенти) у 

пракси што се у школи дешава и тиме повећава обим практичног искуства 

применљивог у професији. Резултате истраживања наставници и студенти објављују 

у публикацијама, на стручним скуповима и у дипломским радовима. 

 

Оцена испуњености стандарда 1 

Доношењем Стратегије обезбеђења квалитета и акционог плана за њено 

спровођење који су јавни документ (доступни на сајту Школе) усвојених од стране 

одговарајућих стручних и органа управљања Школе испуњен је Стандард 1. 

Потребно је непрекидно пратити, анализирати и допуњавати Стратегију 

обезбеђења квалитета и истовремено акционим планом спроводити политику 

обезбеђења квалитета. 
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Постоји усвојена Стратегија обезбеђења 

квалитета  +++ 

− Формирана Комисија за обезбеђење и контролу 

квалитета+++ 

− Сва усвојена документа везана за обезбеђење 

квалитета су доступна јавности на веб страници 

Школе  +++ 

− Усвојен је Акциони план за спровођење 

стратегије за обезбеђење и контролу квалитета 

и реализују се активности из акционог плана 

+++ 

− Постоје и спроводе се усвојене процедуре за 

обезбеђивање квалитета++ 

− Субјекти за обезбеђење квалитета су сви радно 

ангажовани  у Високој медицинској школи 

струковних студија  у Ћуприји, као и субјекти 

који остварују своје активности кроз 

одговарајуће органе и тела Школе, а њихов рад 

је заснован на Статуту и другим општим актима 

Школе++ 

− Присутна је мотивација управе Школе да 

побољша управљање квалитетом ++  

− Комисија за обезбеђење и контролу квалитета 

треба да направи додатно разрађене процедуре 

обезбеђења квалитета 

− Комисија за обезбеђење квалитета треба да 

унапреди контролу спровођења поступака 

квалитета и на основу тих резултата ревидира 

план рада и поступака обезбеђења квалитета 

 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Због недовољног финансирања из буџета, део 

стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 

је тешко спроводив +++ 

− Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

нису довољно усклађени са стандардима 

развијених европских земаља++  

− Недовољна мотивација и развијена култура 

квалитета појединих субјеката за укључивање у 

активности за обезбеђивање квалитета, а пре 

свега студената ++  

− Комисија за обезбеђење и контролу квалитета 

треба непрекидно да унапређује и проширује 

стандарде и поступке за проверу квалитета 

− Ускладити стандарде и поступке обезбеђења 

квалитета са стандардима развијених европских 

земаља, посебно у домену унапређења 

студијских програма  

− Улагати у обезбеђење квалитета из сопствених 

средстава  

О Могућности Стратегија превенције 

− Обезбеђење и подизање нивоа квалитета у свим 

областима рада у циљу повећања угледа Школе 

+++ 

− Успостављање и одржавање сарадње са другим 

високошколским установама +++ 

− Подизање културе квалитета запослених ++ 

− Стицање компетенције наставника и сарадника 

за активности из области обезбеђења квалитета 

+++ 

− Стварање повољних услова за даљи развој 

пословно-стручне сарадње са здравственим 

установама ++ 

− Предвидети средства за рад на пословима 

обезбеђења квалитета у буџету Школе 

− Спровести едукацију запослених о управљању 

квалитетом 

− Ослободити чланове Комисије за квалитет дела 

других обавеза 

− Обезбедити административну /техничку 

подршку Комисији за обезбеђење и контролу 

квалитета 

 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Стандарди за оцењивање квалитета постају 

захтевнији из године у годину+ 

− Мали број запослених је вољан да се ангажује у 

области управљања квалитетом +++ 

− Заменити чланове Комисије за обезбеђење 

квалитета који се недовољно ангажују 

− Увести ангажовање на пословима квалитета као 

обавезан услов за напредовање у академској 
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− Средства за рад на пословима обезбеђења 

квалитета нису предвиђена у буџету Школе ++ 

− Чланови Комисије за квалитет су преоптерећени 

другим обавезама ++ 

− Недостатак финансијских средстава за 

спровођење мера за обезбеђење квалитета ++  

− Учесници у управљању квалитетом су 

недовољно едуковани за ове послове + 

− Недовољно неговано критичко мишљење 

студената +++ 

хијерархији  

 

 

 

в) Предлог мера 

− Комисија за обезбеђење квалитета треба да унапреди контролу спровођења 

поступака квалитета и на основу тих резултата ревидира план рада и поступака 

обезбеђења квалитета 

− Ускладити стандарде и поступке обезбеђења квалитета са стандардима 

развијених европских земаља, посебно у домену унапређења студијских 

програма  

− Спровести едукацију запослених о управљању квалитетом 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 1  

Прилог 1.1    Стратегија обезбеђeња квалитета ВМШСС у Ћуприји од 19.01.2016.  

године 

Прилог 1.2    Мере и субјекти обезбеђења квалитета 

Прилог1.2.1   Статут  

Прилог1.2.2   Правилник о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета 

Прилог1.2.3   Одлука о именовању чланова Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитета 

Прилог 1.3    Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета  у 

периоду од 2016-2019.године 

Прилог 1.3.1  SWOT анализа и Акциони план са елементима за спровођење 

стратегије за контролу и обезбеђење квалитета за период од 2012-

2015.године 

Прилог 1.4    Одлука Наставног Већа о усвајању Извештаја о самовредновању 

Прилог 1.5    Стратегија обезбеђeња квалитета ВМШСС у Ћуприји од  

13.10.2009.године 
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Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји започела је приступ 

стандардизацији и обезбеђењу квалитета усвајањем на седницама Наставног већа 

Политике обезбеђења квалитета 13.10.2009. године (Прилог 2.4.1) која је затим 

измењена и допуњена 24.02.2016. године (Прилог 2.4) и прве Стратегије обезбеђења 

квалитета (Прилог 1.5), измењене и допуњене 19.01.2016. године (Прилог 1.1). 

Овим документима, доступним јавности на сајту школе, дефинисани су циљеви, 

мере и субјекти обезбеђења квалитета са фокусом на стандарде за самовредновање и 

оцењивање квалитета ове високошколске установе.  

Наставно веће усвојило је и Правилник о самовредновању и оцењивању 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада (Прилог 2.1),  Правилник о 

стандардима и поступку обезбеђења квалитета (Прилог 2.2.), Правилник о 

студентском вредновању квалитета студија (Прилог 2.3) као и Интерне стандарде за 

обезбеђење квалитета Високе медиинске школе струковних студија у Ћуприји 

(Прилог 2.5.) са пратећим поступцима за обезбеђење квалитета образовног процеса 

(Прилог 2.5.1), обезбеђење квалитета потребних ресурса (Прилог 2.5.2) и 

обезбеђење квалитета у процесу управљања (Прилог 2.5.3). 

Усвајањем ових документа успостављени су стандарди и поступци за 

обезбеђење квалитета који садрже процедуре за обезбеђење квалитета и услове за 

минимални ниво квалитета рада ВМШСС у Ћуприји.  

Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Високе медицинске школе 

струковних студија у Ћуприји израђени су на основу стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета које је донео Национални савет за високо образовање 

Републике Србије, који имају за циљ дефинисање нивоа квалитета рада Високе 

школе, односно нивоа квалитета: 

1. Студијских програма 

2. Наставног процеса 

3. Наставника и сарадника 

4. Студената 

5. Уџбеника 

6. Библиотечких ресурса 

7. Информатичких ресурса  

8. Ненаставне подршке 

9. Управљања Високом школом 

10. Простора и опреме. 

Стандарди садрже минимални ниво квалитета рада Високе школе. 

Стандарди су јавни и доступни студентима, наставницима, сарадницима и 

запосленима у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји. 

    

 Веза са другим документима:  

     1. Закон о високом о бразовању 

     2. Статут ВМШСС у Ћуприји 

     3. Болоњска декларација 

     4. Стандарди за акредитацију 
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Сагледавањем и анализом рада у области обезбеђења квалитета у претходном 

периоду (Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета ВМШСС од 

23.03.2012.) са циљем давања ближих смерница за спровођење Стратегије квалитета 

у оквиру дефинисаних стандарда квалитета и унапређења културе квалитета свих 

запослених и свих студената Комисија је јуна 2012. године сачинила SWOT анализу 

и акциони план са елементима за спровођење Стратегије за контролу и обезбеђење 

квалитета за период 2012. – 2015. година (Прилог 1.3.1) доступан јавности на сајту 

школе. У документу је SWOT анализом урађена процена стандарда квалитета 

(стандарди 1-14)  са акционим планом за спровођење одрживости и унапређења 

стандарда, дефинисане су  активности, начини њиховог остваривања, извршиоци, 

рокови као и мерљиви циљеви (индикатори) контроле реализације планираних 

активности за унапређење квалитета рада ВМШСС.   

      Студенти BMШСС имају значајно место у процесу обезбеђења квалитета и 

самовредновању ове високошколске институције. Битан  део стандарда и поступака 

за обезбеђење квалитета чине анкете студената за оцену квалитета услова и 

организације студијских програма, наставног процеса, услова рада, оцена 

дипломираних студената квалитета студијских програма, оцена рада ненаставног 

особља запосленог у школи. Системом обезбеђења квалитета ВМШСС је посебним 

мерама обезбедила и активно учешће студената у раду Комисије чиме је омогућено 

њихово укључивање у доношење и спровођење стратегије, стандарда и поступака 

обезбеђења квалитета. 

Комисија чини одговорно тело за квалитет у ВМШСС па сходно томе 

процењује поштовање и извршавање донетих предлога за обезбеђивање квалитета и 

предлаже корективне мере, али и савремене приступе за унапређивање квалитета. 

На почетку сваке школске године Комисија предлаже Наставном већу 

усвајање Акционог плана рада (Прилог 2.6 , Прилог 2.6.1 , Прилог 2.6.2 , Прилог 

2.6.3)  са предлогом активности, за одговарајућу школску годину и даје га на увид 

јавности (сајт школе). 

Комисија једном годишње подноси Извештај о свом раду (Прилог 2.7, 

Прилог 2.7.1, Прилог 2.7.2) Наставном већу, које усваја Извештај и даје га на увид 

јавности на сајту школе. Комплетан поступак самовредновања Комисија за 

обезбеђење и контролу квалитета спроводи у складу са Правилником o 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада  

(Прилог 2.1) и  прописаним Интерним стандардима за обезбеђење квалитета 

ВМШСС (Прилог 2.5) .  

     Утврђени стандарди и поступци у оквиру процедура за обезбеђење 

квалитета усмерени су на  праћење, обезбеђење и унапређење квалитета рада и од 

виталног су интереса за функционисање ВМШСС и даље спровођење Стратегије 

квалитета. Крајњи циљ континуираног праћења, анализе и преиспитивања поступака 

за обезбеђење квалитета је иновирање и даље усклађивање стандарда са Болоњским 

процесом и Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године  и одрживи 

прелазак са минималног нивоа стандарда квалитета на ниво квалитета у односу на 

,,Кориснике услуга“  (студенте, послодавце, ближе и даље окружење и друштво у 

целини).   
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Процена испуњености стандарда 2 

ВМШСС у Ћуприји досадашње активности на дефинисању и имплементацији 

стандарда и поступака за обезбеђење квалитета оцењује успешним јер садрже све 

предвиђене елементе које прописује Национални савет за високо образовање и 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета: 

1. усвојен Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета и 

Интерне стандарде за обезбеђење квалитета чиме су постављени стандарди 

квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему обезбеђења 

квалитета; 

2. стандарде и поступке за обезбеђење квалитета донео је стручни орган 

високошколске установе на предлог Комисије за обезбеђење и контролу квалитета; 

3. сви документи који се односе на систем обезебеђење и контролу квалитета 

доступни су јавности на сајту Школе;  

4. усвојени планови активности са акционим планом и годишњим 

извештајима о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета доступни су 

јавности; 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

−  Постоји усвојена стратегија, сви потребни 

документи и поступци за обезбеђење 

квалитета/+++  

− Постоје интерни стандарди за обезбеђење 

квалитета ++ 

− Постоји прецизан план рада на остваривању 

стратегије и поступака обезбеђења квалитета/++  

− Стандарди квалитета дефинисани су према 

захтевима Националног савета за високо 

образовање и Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета и садрже минимални ниво 

квалитета рада +++ 

− Сва усвојена документа која дефинишу 

стандарде и поступке за обезбеђење квалитета 

доступна су јавности на сајту школе +++ 

− Успостављена  је континуирана евалуација 

педагошког рада наставника и сарадника  и рада 

ненаставног особља од стране студената +++ 

− Успостављено је перманентно осавремењивање 

студијских програма ++ 

− Ревидирање и унапређење документације која 

регулише стандарде и поступке за обезбеђење 

квалитета   

− Одржати и унапредити информисање јавности 

перманентним ажурирањем  сајта школе  

− Перманентно промовисати партнерску улогу 

студената  у евалуацији и унапређењу квалитета 

наставног процеса  

− Спроводити перманентну  анализу,  ревидирање 

и усклађивање студијских програма према 

смерницама и стандардима Националног савета 

за високо образовање и европским стандардима 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

−  Непоштовање рокова за реализацију 

активности предвиђених Акционим планом 

рада Комисије за контролу и обезбеђење 

клавлитета ++ 

− Недовоњан број чланова Комисије за контролу 

и унапређење квалитета је едукован у области 

управљања квалитетом +++ 

− Недовољна спремност  појединих субјекта 

школе за прихватање и доследну примену 

дефинисаних процедура стандарда квалитета  

++ 

−  Додатно ангажовање Комисије кроз стални 

мониторинг извршења активности предвиђених 

акционим планом и на основу добијених 

резултата ревидирати  план рада са јасном 

поделом одговорности и задатака уз повратне 

информације о извршењу 

− Спровести едукацију свих чланова Комисије о 

управљању квалитетом 

− Спровести едукацију свих наставника и 

сарадника и промовисати идеју да се исходи 

учења дефинишу на основу европског оквира 
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− Слабији одзив студената на учешће у on line 

анкетирању +++ 

− Преоптерећеност насатавника другим обавезама 

у раду школе и  Комисије за квалитет +  

 

квалификација  

− Дефинисати чврсте механизме којима би се 

обезбедила доследна примена свих нормативних 

аката из области стандарада квалитета 

− Појачати сарадњу са Студентским парламентом  

у вези спорних питања и мотивисати их 

уважавањем њиховог мишљења   

− Ослободити наставнике дела других обавеза и 

укључити више административних лица у рад 

Комисије за квалитет    

О Могућности Стратегија превенције 

− Могућност укључивања наставника, сарадника, 

ненаставног особља и студената у стручне 

конференције и пројекте размене и 

усавршавања у области унапређења квалитета 

++ 

− Стратегија и стандарди квалитета  се могу 

унапредити  разменом искустава у области 

квалитета +++  

− Унапређње квалитета наставног процеса 

сопственим компетентним наставним кадаром 

++ 

− Сарадња наставника, сарадника и студената на 

пољу истраживања са установама и 

удружењима у земљи и окружењу ++  

− Повезивање са другим високошколским 

установама у земљи у циљу унапређења 

поступака и стандарда за обезбеђење 

квалитета/+ 

− Апликовање за европске пројекте (ТЕМПУС и 

ЕРАЗМУС) и учешће у стручним 

конференцијама  

− Интензивирање и унапређење сарадње са  

домаћим и иностраним високошколским 

установама здравствене орјентације које имају 

дужу традицију у области  управљања 

квалитетом и  реализују исте или сличне 

студијске програме 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Захтеви Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета из године у годину расту++  

− Недовољна заинтересованост и систематска 

подршка државе и државних институција за  

систематизацију радних места са завршеним 

струковним и специјалистичким студијама ++   

− Економска криза, која може да утиче на 

смањење броја самофинасирајућих студената  

+++  

 

− Повећати капацитет рада Комисије за обезбеђење 

и контролу квалитета формирањем тимова и 

именовањем техничког секретара    

− Интензивирати сарадњу, већим укључивањем 

наставника и менадџмета школе у активности 

струковних  Комора, домаћих и иностраних 

удружења и повећати утицај на развој 

здравствене политике и друштва у целини  

− Анализа потреба тржишта рада у земљи и 

ближем и ширем окружењу, припрема и 

акредитовање нових  атрактивних студијских 

програма усклађених са националним и 

европским стандардима и смерницама    
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в) Предлог мера 

− Ревидирање и унапређење постојећих документа, израда додатно разрађених 

процедуре која регулишу стандарде и поступке за обезбеђење квалитета 

− Иновирати стандарде и поступке за обезбеђење квалитета и иницирати 

имплементацију иновираних стандарда;  

− Перманентно ажурирање сајта школе 

− Перманентно промовисати партнерску улогу студената  у евалуацији и 

унапређењу квалитета наставног процеса  

− Појачати сарадњу са Студентским парламентом  у вези спорних питања у вези 

спровођења оn line анкетирања организовањем састанака и мотивисати их 

уважавањем њиховог мишљења   

− Мониторинг извршења активности предвиђених акционим планом 

− Дефинисати чврсте механизме који би обавезали све субјекте у школи за 

доследну примену свих нормативних аката из области стандарада квалитета  

− Смањити преоптерећеност наставника чланова Комисије за контролу и 

обезбеђење квалитета  
 

г) Показатељи и прилози за стандард 2  

Прилог 2.1.   Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

Прилог 2.2.   Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета 

Прилог 2.3.   Правилник о студентском вредновању квалитета студија 

Прилог 2.4.   Политика обезбеђења квалитета од 24.02.2016. 

Прилог 2.4.1. Политика обезбеђења квалитета од 13.10.2009. 

Прилог 2.5.    Стандарди за обезбеђење квалитета Високе медиинске школе 

струковних студија у Ћуприји - Интерни стандарди;  

Прилог 2.5.1  Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса ПО-01 

Прилог 2.5.2  Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса ПО-02 

Прилог 2.5.3  Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања ПО-03 

Прилог 2.5.4  Пратећи обрасци 

Прилог 2.6.   Акциони план Комисије за обезбеђење и контролу квалитета  за 

школску  2015/2016.годину 

Прилог 2.6.1. Акциони план рада Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2012/2013. годину 

Прилог 2.6.2. Акциони план рада Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2013/2014. годину 

Прилог 2.6.3. Акциони план рада Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2014/2015. 

Прилог 2.7.   Извештај о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

2014/2015. годину. 

Прилог 2.7.1. Извештаји о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2012/2013. годину 

Прилог 2.7.2. Извештаји о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2013/2014. годину  

Прилог 2.8.   Веб  страница ВМШСС - документи система квалитета. 
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Статутом ВМШСС у Ћуприји утврђени су послови и задаци наставника, 

сарадника, студената, стручних органа и Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитет, а (у даљем тексту Комисије) у спровођењу и доношењу стратегије, 

стандарда и поступака за обезбеђење квалитета (Прилог 3.1). Студенти су преко 

Студентског парламента Школе активно укључени у рад Комисије и Савета Школе 

као органа управљања. Наставно веће ВМШСС у Ћуприји у складу са Статутом 

високошколске установе, именовало је Комисију за обезбеђење и контролу 

квалитета коју чине шефови студијских програма, још 7 чланова из реда наставника 

и сараданика, 3 члана из реда ненаставног особља и 2 члана из реда студената. 

Последњи састав Комисије, усвојен  је на седници Наставног већа 19.01.2016. 

(Прилог 1.2.3). Том приликом су именовани нови чланови.  

Систем обезбеђења квалитета успостављен је формирањем надлежних органа 

Школе, Комисије и тимова за реализацију појединих активности Комисије, пратећом 

документацијом, одређивањем области обезбеђења квалитета и дефинисањем 

надлежности, задатака и улога сваког субјекта у систему обезбеђења квалитета. 

Сагласно општим актима Школе, субјекти обезбеђења и континуираног праћења 

квалитета су: Комисија, Савет Школе, Наставно веће Школе, директор, директор за 

наставу, шефови студијских програма, наставници, сарадници, ненаставно особље и 

студенти. Сви субјекти обезбеђења квалитета у Школи имају право и обавезу да 

учествују у процесу и поступцима обезбеђења и континуираног праћења квалитета. 

Статутом Школе, Правилником о студентском вредновању квалитета студија, 

Правилником о стандардима и поступку обезбеђења квалитета, Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова 

рада, Правилником о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета, Интерним 

стандардима за обезбеђење квалитета Високе медицинске школе струковних студија 

у Ћуприји и Политиком обезбеђења квалитета прецизно су дефинисани задаци и 

улога наставника, сарадника, студената, школаских служби, катедри и других 

стручних органа у спровођењу стратегије, стандарда и поступака обезбеђења 

квалитета.  

Активна улога студената у процесу обезбеђења квалитета остварује се радом 

Студентског парламента и студентских представника у телима Школе, учешћем 

представника студената у раду органа за обезбеђење квалитета, периодичним 

оцењивањем квалитета студијских програма, наставног процеса, литературе, 

библиотечких и инфотрматичких ресурса, педагошког рада наставника, сарадника и 

услова рада, као и Школаских служби путем анкетирања и изражавањем мишљења о 

свим општим актима Школе. 

Комисија редовно спроводи и анализира резултате анкета које попуњавају 

активни и свршени студенти, запослени и послодавци (Прилог 3.2). Резултати свих 

анкета (Прилог 3.2.2)  доступни су и на интернет страници Школе.  
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Сви наставници су укључени у праћење и унапређивање квалитета студијског 

програма, тако што анализирају предмете које предају и резултате студентских 

анкета, затим се о томе дискутује са колегама које предају предмете из исте области 

на већима студијских програма. 

Систем обезбеђења квалитета је свеобухватно реализован применом општих 

аката Школе, која су доступна јавности на интернет страници Школе. 

 

Процена испуњености стандарда 3 

Стандард испуњен у целини. Школа има изграђену организациону структуру 

за обезбеђење квалитета која је у складу са захтевима стандарда 3, и која се у 

досадашњем периоду показала задовољавајућом. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Школа је успоставила посебно тело − Комисију 

за обезбеђење и контролу квалитета Школе као 

установе чије су надлежности дефинисане, +++ 

− Континуирани рад Комисије за обезбеђење и 

контролу квалитета квалитета, +++ 

− Општим актима Школе дефинисане су 

надлежности органа управљања, пословођења, 

стручних органа, наставника и сарадника и 

студената и њихове обавезе које се односе на 

обезбеђење квалитета, ++ 

− Доследно примењивање предвиђених мера и 

процедура за обезбеђење квалитета, ++ 

− Успостављен систем електронског анкетирања, 

+++ 

− Сви усвојени документи и резултати 

вредновања су доступни јавности на сајту 

Школе,+++ 

− Корективне и превентивне мере су стална 

пракса у Школи, а иницирају их Комисија за 

обезбеђење и контролу квалитета, руководиоци 

организационих целина Школе на свим нивоима 

и шефови студијских програма +++ 

− Постојање Правилника о раду Комисије за 

обезбеђење и контролу квалитета  

 

− Рад на побољшању активности у области 

реализације корективних мера. 

− Унапређивање система анкетирања 

− Унапређење комуникације унутар Школе  

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Надлежности органа управљања, пословођења, 

стручних органа, наставника, сарадника и 

студената су, у мањој мери, неусаглашене, 

првенствено у погледу јединствености схватања 

захтева и стандарда за акредитацију, + 

− Учешће запослених у активностима на 

унапређењу квалитета не представља 

дефинисану обавезу, па је ангажовање резултат 

личне одговорности и савести појединца. ++ 

− Не постоје ефикасни механизми за контролу 

спровођења стандарда за обезбеђење квалитета 

++  

− Извршити измене и допуне општих аката 

Школе и унети одредбе које регулишу начин 

стимулације учешћа запослених и студената у 

пословима обезбеђења квалитета  

− Промовисати код наставника, сарадника и 

студената значај изградње политике квалитета. 

− Јачање ове сарадње у организационом смислу-

формирање комисије или неког другог тела у 

Студентском парламенту задуженог за квалитет 

− Унапређење комуникације унутар Школе 

− Прецизирати рокове и одговорна лица за 

проверу реализације задатака према Акционом 
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− Нису предвиђене стимулативне мере за 

запослене и студенте да учествују у 

активностима везаним за квалитет  + 

− Скептичност студената и запослених да реално 

могу утицати на процесе у Школи ++ 

плану Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитета 

О Могућности Стратегија превенције 

− Сарадња са релевантним телима и службама за 

обезбеђење квалитета других високошколских 

установа у земљи и иностранству, +++ 

− Могућност укључивања наставника, сарадника, 

ненаставног особља и студената у пројекте 

размене и усавршавање у области унапређења 

квалитета, +++ 

− Додатна едукација свих субјеката обезбеђења 

квалитета, ++ 

− Обезбеђивање квалитета у складу са 

Стратегијом развоја образовања у Србији до 

2020.године. ++ 

− Јасно опредељење Школе и заинтересованост 

управљачког органа Школе за перманентно 

унапређење Система обезбеђења квалитета +++ 

− Сарадња са другим установама, конкурисање за 

пројекте у вези СУК, едукација 

− Размена искустава са другим институцијама 

високошколског образовања 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Мала мотивисаност запослених и студената за 

ангажовање у области управљања квалитетом 

+++ 

− Чланови Комисије за квалитет су преоптерећени 

другим обавезама +++ 

− Бољи рад конкурентских школа на плану 

обезбеђења квалитета + 

− Тенденција и пракса да се достигнути ниво 

квалитета у високом образовању нарушава 

одлукама државних институција под дејством 

социјалних и других утицаја. ++ 

− Увести механизме одговорности за 

неизвршавање задатака у оквиру Система за 

обезбеђење квалитета  

− Заменити чланове Комисије за обезбеђење 

квалитета који се недовољно ангажују 

− Додатно мотивисати чланове Комисије за 

обезбеђење квалитета да се ангажују у оквиру 

Система за обезбеђење квалитета 

 

в) Предлог мера 

− Јавно похвалити и наградити наставнике, сараднике, ненаставно особље и 

студенте посебно ангажоване у активностима на унапређењу квалитета. 

− Учинити широкодоступним информације органā Школе који доносе одлуке, 

односно унапредити комуникацију унутар Школе 

− Промовисати код наставника, сарадника и студената значај изградње политике 

квалитета. 

− Прецизирати рокове и одговорна лица за проверу реализације задатака према 

Акционом плану Комисије за обезбеђење и контролу квалитета  

− Увести механизме одговорности за неизвршавање задатака у оквиру Система за 

обезбеђење квалитета 

− Додатно мотивисати чланове Комисије за обезбеђење квалитета да се ангажују у 

оквиру Система за обезбеђење квалитета 
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г) Показатељи и прилози за стандард 3  

Прилог 3.1.   Формално успостављено тело (комисија) с конкретном одговорношћу 

за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод 

из Статута) и опис рада 

Прилог 3.2.   Списак свих анкета 

Прилог 3.2.1. Сви анкетни упитници  

Прилог 3.2.2. Анализа резултата спроведених анкета  

Прилог 3.3.   Документи о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 

превентивних мера 
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Стандард 4: Квалитет студијског програма 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

На путу имплементације Болоњског процеса, Школа је од школске 2007/08. 

године увела трогодишње студије и у овом тренутку обавља своју делатност у 

оквиру десет  студијских програма и то: 

А. Основне струковне студије: 

- Струковна медицинска сестра (одобрена квота 160 студената, школске 

2015/2016. године у прву годину уписано 160 студената), 

- Струковни физиотерапеут (одобрена квота 80 студената, школске 2015/2016. 

године у прву годину уписано 80 студената), 

- Струковни медицински радиолог (одобрена квота 36 студената, школске 

2015/2016. године у прву годину уписано 36 студената), 

- Струковна медицинска сестра бабица (одобрена квота 30 студената, 

школске 2015/2016. године у прву годину уписано 30 студента), 

- Струковни козметичар естетичар (одобрена квота 30 студената, школске 

2015/2016. године у прву годину уписано 27), 

- Струковни фармацеутски техничар (одобрена квота 30 студената, школске 

2015/2016. године у прву годину уписано 30 студената). 

 

Б. Специјалистичке струковне студије: 

- Специјалиста струковна медицинска сестра – област клиничка пракса 

(одобрена квота 20 студената, школске 2015/2016. године у прву годину 

уписано 13 студената),  

- Специјалиста струковна медицинска сестра – област јавно здравље  

(одобрена квота 20 студената, школске 2015/2016. године у прву годину није 

било уписа студената),  

- Специјалиста струковни физиотерапеут – рехабилитација неуролошких 

болесника (одобрена квота 20 студената, школске 2015/2016. године у прву 

годину уписано 20 студената),  

- Специјалиста струковна медицинска сестра бабица – здравствена нега у 

гинекологији (одобрена квота 20 студената, школске 2015/2016. године у прву 

годину уписано 19 студената). 

 

Уверења о акредитацији свих студијских програма доступна су на сајту 

Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји , а одлуке су приложене у 

Прилогу 4.1. Број уписаних студената школске 2013/14, 2014/15 и 2015/16 за сваки 

студијски програм приказан је у Табели 4.1. 

 

Основни струковни студијски програми за смерове: струковни физиотерапеут, 

струковни козметичар естетичар, струковна медицинска сестра, струковна 

медицинска сестра бабица, струковни фармацеутски техничар и струковни 

медицински радиолог, конципирани су у форми 3 + 1 и прилагођени савременим 

европским искуствима у образовању ових профила.  
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Структуре студијског програма су кохерентне, што се огледа у постепеном 

проширивању и продубљивању знања из појединих предмета, која се надовезују и 

чине смисаону целину. Кохерентности студијских програма доприносе и одабране 

методе учења, које карактерише активност студената, интерактивно учење, 

повезаност теоријског знања и практичних вештина и искуства које студенти стичу 

током студија и похађања праксе. 

У структури ових програма  предмети су подељени на општеобразовне, 

стручне и стручно-апликативне предмете, укључујући и изборне. У првој години 

преовлађују општеобразовни предмети који дају полазну основу будућим 

студентима ових курикулума (добија се 60 ЕСПБ). Друга година садржи стручне и 

делом изборно-апликативне предмете, чиме се полазницима омогућују сазнања из 

уже стручних области основних струковних студијских програма (добија се још 60 

ЕСПБ). У последњој (трећој) години студија, стручно-апликативним и изборним 

предметима, полазницима је омогућено да сами креирају своју диплому, тј. да 

добијена знања, вештине и стечена искуства одмах могу применити у пракси 

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

рада, као и укупно остварен ниво од 180 ЕСПБ. То омогућује дипломираним 

студентима упис специјалистичких струковних студија у трајању од годину дана (60 

ЕСПБ). 

 

Садржаји студијских програма су рађени према Закону о високом образовању, 

а структура и остали елементи према стандардима за акредитацију, које је донео 

Национални савет за високо образовање (Прилог 4.2). 

 

Школа има утврђене механизме праћења студијских програма у оквиру којих 

се врши анализа реализације и контрола квалитета студијских програма.  

Да би обезбедила потребан квалитет Висока медцинска школа струковних 

студија у Ћуприји, приликом акредитације нових студијских програма пролази кроз 

Процедуру одобравања програма која је описана у оквиру Поступка за обезбеђење 

квалитета образовног процеса (Прилог 2.5.1), и сваке године прати акредитоване 

студијске програме у складу са  Интерним стандарднима Школе (Прилог 2.5) 

проверава и по потреби изнова одређује: 

- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и 

циљевима високошколске установе;  

- структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-

образовних, стручних и стручно- апликативних предмета; 

- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 

- исход и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности 

запошљавања и даљег школовања, и 

- учешће студената у оцењивању квалитета студијског програма путем анкете и 

својих представника у Савету Школе и Комисији за обезбеђење и контролу 

квалитета. 

У праћењу квалитета студијских програма значајну улогу имају студенти. 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма 

наставе и услова рада (Прилог 2.1) и Правилником о студентском вредновању 
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квалитета студија (Прилог 2.3)  предвиђено је да основни метод студентског 

вредновања буде анкетирање. Анкете се  спроводе на крају наставе у сваком 

семестру. Образац анкетног упитника је конципиран тако да садржи питања (тврдње) 

са понуђеним одговорима и отворена питања без понуђених одговора, која 

студентима пружају могућност да изнесу своје коментаре, запажања и предлоге. На 

основу спроведеног анкетирања студената и добијених резултата Комисија израђује 

извештај у оквиру ког изводи закључке и даје предлоге мера за за унапређење 

квалитета студијских програма (Прилог 4.3).  

Како би студенти увидели значај анкетирања за обезбеђење квалитета студија 

и објективно одговорили на питања у оквиру анкете уочи сваког анкетирања, 

Комисија је у оквиру предлога мера након анализе резултата вредновања 

педагошког рада наставника у току летњег семестра школске 2014/15. године,  

донела одлуку да представници студентског парламента, наставници и стручне 

службе Школе информишу студенте о предстојећем анкетирању. 

Ради обезбеђења квалитета студијских програма Комисија за обезбеђење и 

контролу квалитета анализира и пролазност/успешност студената на испитима 

(Прилог 4.4). Резултати анализа се даље пролсеђују на разматрање Малим већима 

студијских програма на којима кроз дискусију наставници размењују искуства чиме 

се постиже да се у континуитету унапређује наставни процес, што за последицу има 

и повећање пролазности на испитима. 

У раду Малих већа студијских програма учествују сви предметни наставници. 

На крају сваког семестра предметни наставници достављају извештај шефовима 

студијских група о реализацији наставе. Извештај садржи број одржаних часова, 

место реализације, посећеност од старне студената као и општи утисак наставника о 

активном учешћу студената у реализацији програма. Извештај, такође, садржи и 

предлог мера за корекцију уочених недостатака, уколико их је било. На Малим 

већима се даје и план релизације наставе у следећем семестру, потребне набавке за 

несметано одвијање наставе у смислу: набавке нових учила и литературе, планирање 

посета одређеним установама и догађајима од значаја за струку. 

На основу извештаја предметних наставника и закључака донетих на састанку 

Малог већа, шеф студијског програма сачињава Извештај о реализацији наставе који 

доставља помоћнику директора за наставу где се сагледава укупна реализација 

наставе на нивоу Школе током семестра. 

Последица претходно наведених механизама праћења квалитета студисјких 

програма је у више наврата направљене измене у оквиру појединих студијских 

програма које је одобрио КАПК-у у циљу унапређења квалитета истих. (Прилог 4.5) 
 

Исходи образовања у оквиру акредитованих студијских програма које Школа 

изводи засновани су на исходима учења и доступни су јавности за сваки студијски 

програм на сајту школе http://www.vmscuprija.edu.rs/studijski-programi/ . 

 

Висока медцинска школа струковних студија у Ћуприји за сваки 

акредитовани студијски програм дефинисала је исходе учења који обезбеђују 

стицање одговарајућих компетенција. Тако дефинисани исходи учења и 

компетенције засновани су дескрипторима учења приказаним у Националном оквиру 

квалификација, који је 2009.године у складу са Европским оквиром квалификација 
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предложио Национални савет за високо образовање. На основу претходно наведеног  

• Диплому основних струковних студија стичу студенти: 

− „који су показали знање у области студирања које се заснива на 

претходном образовању и које оспособљава за коришћење стручне 

литературе;  

− који су у стању да примене знање и разумевање у професији; 

− који су у стању да пренесу знања на друге;  

− који поседују способност да наставе студије;  

− који поседују способност за тимски рад.''  

(извор: интернет страница http://www.erisee.org/ ) 
 

• Диплому специјалистичких струковних студија стичу студенти: 

− „који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине 

у одабраним ужим областима специјализације, које се заснива на 

знању и вештинама стеченим на основним струковним или основним 

академским студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за 

успешан рад у области специјализације;  

− који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине 

за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или 

непознатом окружењу у ужим областима студија;  

− који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при 

решавању сложених проблема из струке;  

− који имају повећану способност да интегришу стечена знања и 

вештине, да расуђују и дају на основу доступних информација могуће 

закључке који истовремено садрже промишљања о друштвеним и 

етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и 

судова;  

− који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области 

специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје 

закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности.'' 

(извор: интернет страница http://www.erisee.org/  ) 

Сви курикулуми у оквиру основног програма Високе медицинске школе 

струковних студија у Ћуприји, обликовани су са циљем да студенте активно и 

делотворно подстичу на креативност у мишљењу и решавању проблема, на 

истраживачки приступ и развој дедуктивних вештина у савладавању наставног 

градива, уз истовремено оспособљавање за ефикасну практичну примену стеченог 

знања и вештина. 

Исходи учења које обезбеђују структуре курикулума студисјких  програма 

омогућавају стицање одговарајућих компетенција и доступни су јавности на сајту 

Школе http://www.vmscuprija.edu.rs/studijski-programi/ .  

Такође, дефинисани исходи учења су усклађени са моделима структуре 

компетенција сличних програма у свету и код нас, као на пример: Schoool of 

Pharmacy – Department of pharmacy-University of Washington, Pharmacy and Applied 

Science at La Trobe  University, Bendigo, School of  Pharmacy, University of London, 

UK, School of  Pharmacy of University of Athens, Grčka, Fakulteta za farmacijo Univerza 
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v Ljubljani, Slovenija, Zdravstveno Veleučilište Zagreb, Универзитет ,,Свети Климент 

Охридски“ - Битола, Висока медицинска школа Битола, Univerza v Ljubljani 

Zdravstvena fakulteta, Висока здравствена школа струковних студија Београд. 

 

У циљу оставривања куриклумом предвиђених исхода учења сви облици 

активне наставе базирају се на интерактивној настави коју карактеришу дискусије о 

проблему који је тема наставне јединице, групно решавање проблема, симулација, 

израда семинарских радова и њихова презентација, анализа случајева из праксе са 

посебним акцентом на  двосмерној комуникацији са студентима. 

Посебно, у оквиру часова вежби наставници вештина демонстрирају 

лабораторијске и клинчке процедуре уз постепено укључивање студената у извођење 

процедура са циљем постизања пожељног нивоа компетенције да студент процедуру 

изводи рутински и самостално.   

Систем оцењивања заснован је на мерењу исхода учења и заснива се на 

принципима који омогућавају студенту и Школи континуирано праћење студентског 

стручног и личног развоја. Циљ таквог начина оцењивања је осигурање квалитета, 

тако да је студент стекао знања и вештине које су дефинисане по наставном плану и 

програму. Укупна оцена студената на предмету се састоји из два елемента: 

вредновање студента током наставе и вредновање знања студента на испиту.  

Вредновање студента током наставе одвија се на нивоу следећих активности: 

учешће у интерактивној настави на предавањима и вежбама, извођење 

лабораторијских и клиничких процедура, полагање тестова који се односе на мале 

наставне целине током наставног процеса.  

Код предмета који немају практичну наставу, студент се више ангажује у 

изради семинарских радова, полагању колоквијума и учењу за полагање испита. 

Предметни наставник уноси у план рада вредновање учешћа рада студента током 

наставе и вредновање знања студента на испиту, што чини укупну оцену студента на 

предмету. 

Врста и број активности, као и начин оцењивања, одређени су за сваки 

предмет и доступни су за јавност на сајту школе http://www.vmscuprija.edu.rs у 

оквиру Књиге предмета за сваки студијски програм. 

 

Програмски исходи учења покривени су у оквиру обавезних предмета који су 

дефинисани програмом што приказују табеле мапирања предмета за сваки студијски 

програм. (Прилог 4.6) 

 

Сви курикулуми у оквиру основног програма Високе медицинске школе 

струковних студија у Ћуприји, обликовани су са циљем да студенте активно и 

делотворно подстичу на креативност у мишљењу и решавању проблема, на 

истраживачки приступ и развој дедуктивних вештина у савладавању наставног 

градива, уз истовремено оспособљавање за ефикасну практичну примену стеченних 

знања и вештина. 

Прецизно формулисани исходи учења доприносе да студентима буде јасно 

саопштено шта се од њих очекује. У скалду са тим се припремају методе поучавања, 

али и методе праћења напретка студената и оцењивање њиховог рада.  
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Један од показатеља квалитета студијских програма и високошколске наставе 

јесу и постигнућа и пролазност студената који се прате за сваки појединачни 

предмет, односно испит, као и број студената који су уписали наредну школску 

годину, који је код нас прилично висок. Успех студената који прати Комисија за 

обезбеђење и контролу квалитета подразумева анализу односа између броја 

уписаних и броја дипломираних студената, и анализу пролазности по 

предметима - проценат студената који је положио испит у односу на број студената 

који је изашао на испит и просечна оцена, за сваки студијски програм.  

Индивидуални успех сваког студента доступан је и налази се у документацији 

Студентске службе. 

На конкретном примеру једног предмета акредитованог студијског програма у 

табелама оптерећења студента (Прилог 4.7.) које следе описане су све активности 

учења потребне за  достизање очекиваних  исхода  учења  (време  проведено на    

активностима    које    директно    води    наставно  особље,   време проведено у 

самосталном раду, на обавезној стручној пракси, време потребно за припрему за 

проверу  знања  и  време  обухваћено самом  провером  знања), кроз удео ових 

активности у укупној вредности ЕСПБ за дати предмет.  

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји  у оквиру контроле 

калитета студијских програма врши процену  оптерећења  студената неопходног  за  

постизање  задатих  исхода  учења (ЕСПБ) путем праћења и прикупљања повратних 

информација од студената. Наведене повратне информације добијају се као 

резултати електронске анкете која се спроводи на крају семестра у оквиру које, 

поред вредновања педагошког рада наставника студенти вреднују усклађеност 

садржаја предмета са студијским програмом, методе које се користе на предмету за 

стицање предиспитних бодова, покривеност садржаја предмета литературом и  

усклађеност вредности ЕСПБ предмета са временом потребним за савладавање 

предмета. (Прилог 4.8.) 

Структура сваког од студијских програма је таква да је број бодова за сваки 

предмет одређен у односу на постављене задатке које студент треба да обави како би 

остварио циљ и исход учења. У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне 

активности битне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку 

наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју 

бодова који припадају предмету. Основна полазишта при изради курикулума били су 

стандарди и процедуре, које је предложила Комисија за акредитацију и проверу 

квалитета: број кредита по семестру не сме бити мањи од 30 ЕСПБ (60 ЕСПБ по 

години), вредност једног ЕСП бода износи између 25 и 30 радних сати. (Прилог 4.2.) 

Континуирано осавремењивање постојећих студијских програма Високе 

медцинске школе струковних студија у Ћуприји заснива се на развоју науке и новим 

захтевима који се постављају пред дати образовни профил. Наставници наше школе 

у циљу личног усавршавања, што за последицу има осавремењавање садржаја 

предмета, учесници су Конгреса у свету и код нас као и других програма 

Континуиране едукације акредитованих од стране Здравственог савета Србије. Од 

посебног је значаја учешће наших наставника као предавача у програмима 

Континуиране едукације http://www.vmscuprija.edu.rs/studentski-servis/kontinuirana-

edukacija/. 
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У циљу хармонизовања своје делатности са европским образовним 

установама Школа има развијену међународну сарадњу у оквиру које студенти и 

наставници размењују искуства из области стручног рада, која се огледа у учешћу 

наших наставника на међународним конференцијама и у веома развијеној размени 

студената (Прилог 6.2). У оквиру процеса размене студената наши студенти имају 

могућност да обављају стручну праксу у здравственим институцијама Европе. 

Израда и полагање завршног рада који има вредност изражену у ЕСПБ на 

Високој медцинској школи струковних студија у Ћуприји регулисана је 

Правилником о полагању завршног испита. Наставници и студенти су упозанти са 

дефинисаним захтевима које завршни рад треба да испуни, посебно у погледу 

академске методологије, формалних аспеката, практичне орјентације и критеријума 

оцењивања. Студнети добијају детаљна упутства о изради таквих радова (Прилог 

4.9).  

Висока медцинска школа струковних студија у Ћуприји периодично 

процењује релевантност програма за тржиште рада прикупљањем информација од 

Националне службе за запошљавање (Прилог 4.10)  и здравствених установа 

(Прилог 4.11) као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју 

спровђењем добровољне анкете код управо дипломираних студената (Прилог4.12) и 

телефонске анкете код студената који су дипломирали пре више од годину дана од 

спровођења анкете (Прилог4.13).  

 

Процена испуњености стандарда 4  

 

Стандард 4 је испуњен. Висока медицинска школа струковних студија у 

Ћуприји континуирано прати и проверава циљеве и структуру студијских програма 

и радно оптерећење студената.  Школа осавремењава садржаје акредитованих 

студијских програма и периодично прикупља информације о квалитету програма од 

студената и одговарајућих организација из окружења. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Јасно дефинисани циљеви и исходи студијских 

програма +++ 

− Усклађеност студијских програма са исходима 

учења +++ 

− Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са 

активностима учења за достизање потребних 

исхода учења/+++ 

− Опис квалификација за струковне и 

специјалистичке  студије – усаглашен је са 

компетенцијама заснованим на исходима 

учења++  

− Систем оцењивања заснован је на мерењу 

исхода учења ++ 

− Доступност информација о студијским 

програмима на сајту Школе+++ 

− Доступност информација о завршном раду 

(Правилник о завршном раду и Упутства за 

− Праћење и редефинисање исхода учења за 

сваки предмет у складу са циљевима предмета, 

садржајем и облицима наставе. 

− Праћење и прилагођавање садржаја предмета са 

циљевима и исходима студијских програма 

− Стално праћење исхода учења и предлагање 

мера за стално унапређење квалитета 

− Унапредити и одржавати концепт фокусирања 

на стицање вештина 

− Редовно ажурирање сајта Школе 

− Контрола и мониторинг рада 

− Повећати број наставника и сарадника 

− Перманентно образовање наставника за нове 

методе наставе 

− Стално проширење и доступност 

интерактивних садржаја на интернет 
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израду завршног и специјалистичког рада) на 

сајту школе +++   

− Омогућавање раног контакта са пацијентом ++ 

− Списак литературе за сваки предмет доступан је 

на сајту Школе +++ 

− Континуирано праћење квалитета студијских 

програма ++ 

− Учешће студената као партнера у образовном 

процесу ++ 

− Успоставвљен on-line систем анкетирања, +++ 

− Континуирано и редовно обавештавање 

студената о настави и испитима допуњено је 

развијањем електронске комуникације са 

студентима, као најефикаснијег вида 

информисања о захтевима који се постављају у 

настави, +++ 

− Континуирано анкетирање и укључивање 

студената у контролу студијских програма 

− Јасно дефинисани услови за прелазак студената 

са других високошколских установа/++ 

презентацији Школе за наставнике и студенте, 

− Куповина нових уџбеника 

− Опремање кабинета савременом опремом за 

наставу и истраживање 

− Повећање броја наставних база  

− Куповина нових лиценцираних софтвера 

− Уређивање нових простора за извођење наставе. 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Предавања за све предмете изложена су на сајту 

Школе + 

− Мотивисаност студената за учешће у 

интерактивној насатви +++ 

− Мотивисаност наставника за нове методе 

наставе ++ 

− Обим уџбеника усклађен са оптерећењем 

студената израженим кроз ЕСПБ бодове. ++ 

− Комуникација школе и радних једициница у 

којима раде дипломирани студенти, како би се 

обезбедила повратна информација о њиховој 

успешности. + 

− Рационализација студијских програма и 

увођење интергративних видова наставе, 

хоризонталне и вертикалне интеграције и 

интеграције између опште образовних и 

стручно апликативних предмета + 

− Остајање у вези са својим дипломцима ++ 

− Неразумевање концепта Болоњског процеса, 

погрешно тумачење и примена у пракси ++ 

− Континуирана набавка савремене литературе и 

техничке и лабораторијске опреме ++ 

− Списак испитних питања за сваки предмет 

доступан је на сајту Школе + 

− Обезбедити доступност свих предавања на сајту 

Школе 

− Развијати свест студената о значају 

интерактивне наставе и охрабрити их да упркос 

ауторитету наставника износе своје ставове, 

сазнања и дилеме 

− Континуирано спровођење нових курсева за 

нове методе наставе за наставнике 

− Мотивисати наставнике да пишу уџбенике или 

предложити уџбенике усклађене са обимом и 

садржајем предмета 

− Успоставити процедуре за прикупљање 

података од послодавца, Министарстава 

здравља  и стручних удружења и Национлане 

службе за запошљавање 

− Покретање алумни клуба на нивоу Школе и 

обезбедити бесплатно учешће дипломаца на 

програмима континуиране едукације које 

организује Школа 

− Едукација наставника и студената за 

разумевање концепта Болоњског процеса, 

примена у пракси и превенција погрешног 

тумачења   

− Наставити са набавком савремене литературе, 

техничке и лабораторијске опреме и 

имплементацијом савременог софтвера и 

хардвера на свим предметима  

О Могућности Стратегија превенције 

− Размена искустава у вези квалитета студијских 

програма са другим школама сличне и исте 

оријентације у окружењу и шире +++ 

− Извођење наставе на даљину као помоћне 

методе учења, ++ 

− Припрема студената за континуирану 

− Сарадња са другим школама сличне и исте 

оријентације у окружењу и шире 

− Бесплатно пасивно учешће студената на 

програмима континуиране едукације које 

организује Школа 

− Непрекидно усавршавање квалитета наставе уз 



Висока медицинска школа  струковних студија у Ћуприји                                                                            Стандард 4 

Страна 28 од 70 

медицинску едукацију, +++ 

− Обезбеђивање квалитета у складу са 

Стратегијом развоја образовања у Србији до 

2020. године, једног дана када се Стратегија 

усвоји и почне примењивати, ++ 

− Чешће осавременњавање студисјких програма 

+++ 

− Повећање мобилности студената и 

наставника/++ 

− Обезбеђивање обављања студентских пракси у 

земљама у окружењу/++ 

уважавање мишљења послодаваца, редовних и 

дипломираних студената, 

− Коришћење информационих технологија за 

проширење примене електронског учења и 

учења на даљину за наставнике и студенте, 

− Рационална искоришћеност простора за 

реализацију наставе 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Недостатак финансија за подршку процеса 

реформе и модернизацију наставног процеса 

− Истовремено паралелни рад наставника и 

сарадника у другим здравственим и образовним 

институцијама или даље одливање кадрова, ++ 

− Честе измене Закона о високом образовању, ++ 

− Непостојање националног оквира 

квалификација, +++ 

− Оптерећеност наставника административним 

обавезама које реформе и модернизација 

намеће, тако да евентуални позитивни ефекти 

могу бити неутралисани +++ 

− Недовољно праћење иновација у медицини од 

стране појединих наставника 

− Конкурисање за пројекте 

 

в) Предлог мера 

− Унапредити рад установе у целини интензивирањем сарадње са партнерским 

домаћим и иностраним високошколским установама, удружењима и струковним 

Коморама посебно у области истраживања и припреме заједничких атрактивних 

студијских програма 

− Праћење и редефинисање исхода учења за сваки предмет у складу са циљевима 

предмета, садржајем и облицима наставе. 

− Континуирано спровођење нових курсева за нове методе наставе за наставнике 

− Стално проширење и доступност интерактивних садржаја на интернет 

презентацији Школе за наставнике и студенте 

− Повећање броја наставних база  

− Развијати свест студената о значају интерактивне наставе и охрабрити их да 

упркос ауторитету наставника износе своје ставове, сазнања и дилеме 

− Едукација наставника и студената за разумевање концепта Болоњског процеса, 

примена у пракси и превенција погрешног тумачења  
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г) Показатељи и прилози за стандард 4  

Табела 4.1.   Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  

високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на 

свим  годинама студија у текућој и претходне две школске године 

Табела 4.2.    Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  

уписаних)  у претходне три школске године у  оквиру  акредитованих  

студијских програма 

Табела 4.3.    Просечно трајање студија у претходне три школске године. 
 

Прилог 4.1.   Уверења о акредитацији свих студијских програма 

Прилог 4.2.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за све студијске 

програме 

Прилог 4.3.   Изводи из записника Комисије за обезбеђење и контролу квалитета - 

анализа добијених резултата на основу спроведеног анкетирања код 

дипломираних студената 

Прилог 4.4.   Анализe пролазности и успешности студената на испитима за сваки 

студијски програм на нивоу школске године 

Прилог 4.5.   Измене у оквиру појединих студијских програма 

Прилог 4.6.   Табеле мапирања предмета студијских програма 

Прилог 4.7.   Табеле оптерећења студента 

Прилог 4.8.   Анализа квалитета студијских програма на основу резултата анкете за 

вредновање појединачних предмета  

Прилог 4.9.   Упутства за израду радова 

Прилог4.10.  Извештај националне службе за запошљавање Медицинска струка 

2013 - 2015 

Прилог 4.11. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим 

квалификацијама дипломаца. 

Прилог 4.12. Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о 

квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.13. Резултати анкете код студената који су дипломирали пре више од 

годину дана 
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

У Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји, наставни 

процес се одвија према плану и програму за сваки предмет, за сваки студијски 

програм. 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. 

Студијски програми основних струковних студија обухватају опште 

образовне, стручне и апликативне садржаје. Програми се остварују кроз предавања, 

вежбе, рад у лабораторијама, семинаре, практичан рад, стручну праксу, итд. 

Теоретска настава се изводи кроз предавања и интерактиван рад са студентима. За 

изборне предмете студенти се опредељују на почетку семестра. Настава се изводи на 

српском језику. Основне струковне студије трају три године, специјалистичке 

струковне студије трају једну годину, а настава се организује у два семестра 

годишње.  

Дидактички приступ на свим нивоима студија одговара природи предмета, 

који се изучавају, као и техничкој опремљености Школе. Код  друге и треће године 

студија курсеви се организују и кроз наставни дијалог, учење на примерима и 

другим облицима наставе који подразумевају ближу комуникацију између 

наставника и студената (интерактивни облик наставе). На предметима могу да се 

организују семинари или програмски орјентисана настава и овакви облици наставе 

се најчешће спроводе код изборних предмета. Осим тога, до сада нису постојале 

законске основе на бази којих би се могло утицати на промену наставних метода, 

будући да су наставници имали пуну аутономију у погледу реализовања наставе и 

оцењивања студената.  

С обзиром на значај улоге студената као партнера у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета наставног процеса у Школи, систематско праћење и 

вредновање квалитета наставног процеса одвија се и кроз периодично анкетирање 

студената (Прилог 5.1). Анкета је анонимна и добровољна. Анкета студената 

резултира у оценама квалитета наставе на предмету и то за сваког наставника 

појединачно. Анкетирање студената о наставном процесу и педагошким 

кавалитетима наставника спроводи се електронским путем на крају сваког семестра 

за учеснике у том делу наставе.  

Преко анкета се проверава и утврђује да ли наставници и сарадници имају 

коректан и професионалан однос према студентима. 

Анкету организује, спроводи и о њеним резултатима извештава директора и 

помоћника директора за наставу стручни сарадник студентске службе.  

Анализа резултата спроведене анкете коју врши стручни сарадник студентске 

службе  доставља се свим члановима Комисије за обезбеђење и контролу квалитета. 

На основу анализе Комисија за обезбеђење и контролу квалитета даје предлоге мера 

за унапређење квалитета наставног процеса. 
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Шефови студијских програма интезивно прате да ли се наставни планови 

студијских програма доследно спроводе, и чине корективне потезе уколико се 

процени да је неопходно. Поред извођења редовне наставе сваки наставник има 

истакнут термин појединачних консултација за студенте како би омогућио допунску 

помоћ у савладавању градива мање успешним студентима и даровитим студентима. 

Контрола квалитета наставног процеса подразумева испуњавање следећих 

стандарда: контролу квалитета извођења наставног програма (која укључује: 

контролу регуларности термина извођења наставе који су предвиђени наставним 

планом, контролу квалитета излагања наставне материје,  контролу метода извођења 

наставе и  контролу начина и метода провере знања, оцењивања и формирања 

коначне оцене. 

Мере за спровођење контроле наставног процеса су: редовни обиласци 

наставе од стране тима за контролу наставе у ужем смислу коју формира Комисија за 

обезбеђење и контролу квалитета; редовни преглед  и контрола  документације на 

сваком предмету (евиденција о извођењу наставе, провери знања и завршном 

испиту);  анкетирање студената; подношење извештаја наставника о реализованој  

настави и осталим активностима у оквиру студијске групе. 

Рад наставника прати се путем анкета које се обављају на крају сваког 

семестра и које обухватају све студијске програме и све предмете, као и праћењем  

пролазности по предметима. Статутом Школе  је предвиђено, између осталог, да 

студент има право на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; на 

благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; на 

подједнако квалитетне услове студија за све студенте.  У случају повреде ових права 

студента утврђено је његово право жалбе Наставном већу Школе. У овом периоду, у 

Школи  није било притужби о томе да су студенти били ускраћени за поједина права 

из домена плана извођења наставе, као што су: почетак и завршетак школске године, 

као и временски распоред извођења наставе; облици наставе (предавања, семинари, 

вежбе, консултације, теренски рад, списак литературе, вредновање предиспитних 

обавеза, начин полагања испита, мерила за оцењивање и сл.).  

Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе 

дефинисани су правним актима Школе (Прилог 5.2).  

 

У циљу унапређења квалитета наставног процеса Школа спроводи активности 

којима подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника (Прилог  

5.3) , а  у ту сврху је усвојила Правилник о образовању и стручном усавршавању 

запослених (Прилог  5.4) и Правилник о избору наставника (Прилог  5.5.)   Сви 

подаци који говоре о компетентности наставника и сарадника објављени су на сајту 

Школе. Акредитовање семинара и учешће на Конгресима  квалификује 

компетентности наставника и сарадника. У циљу прикупљања мишљења студената о 

свим аспектима наставног процеса, укључујући и степен професионалног односа 

наставника и сарадника према студентима усвојени су обрасци за вредновање 

педагошког рада наставника (Прилог 3.2.1).  
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Процена испуњености стандарда 5 

 

Стандард 5 је испуњен у потпуности, са становишта почетних услова.  

Настава се редовно изводи по плану и распореду одржавања предавања и 

вежби, води се евиденција одржаних предавања. Квалитет наставног процеса 

обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера  у  наставу,  

професионални  рад  наставника  и  сарадника, редовну контролу квалитета наставе 

и предузимањем потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није 

на одговарајућем нивоу. 

 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Компетентан и мотивисан наставни кадар +++ 

− Наставници и сарадници запослени у Школи 

поступају професионално и имају коректан 

однос према студентима+++ 

− Информације о наставним плановима, 

предметима и распореду наставе су јавно 

доступни на сајту Школе и огласним 

таблама+++ 

− Студенти активно учествују у наставном 

процесу+++ 

− Током наставе постоји интерактивност 

наставног кадра и студената на завидном 

нивоу+++ 

− За сваки предмет постоји одговарајућа 

литература, предвиђена планом и 

програмом+++ 

− Награђивање најуспешнијих наставника према 

оствареним кумулативним вредностима импакт 

фактора 

− Кроз анкете студената сазнати шта су њихова 

новија интересовања и према томе развијати 

нове смерове студија  

− Развијати додатну наставу ради боље едукације 

студената 

− Организација семинара, конференција 

− Развој нових пројеката у Школи 

− Континуирана допуна библиотекарског фонда 

неопходном савременом литературом 

− Учешће наставника и сарадника на семинарима 

за стицање како професионалних тако и 

педагошких компетенција  

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Тенденција да се у студијске програме не уносе 

суштинске измене током акредитационог 

циклуса, противуречи захтеву за „непрекидним 

осавремењавањем садржаја курикулума“++ 

− Неопходност концензуса између свих Школа у 

Србији у погледу модификације курикулума у 

циљу веће међусобне компатибилности++ 

− Недовољна припремљеност студената за часове 

теоријске наставе++ 

− Недовољан број студената на предавањима ++ 

− Склоност студената да на анкетама боље 

оцењују предмете које лакше полажу и 

наставника са нижим критеријумом++ 

− Уносити суштинске измене и допуне у циљу 

осавремењавања курикулума  

− Покретање иницијативе за потпуно 

усаглашавање курикулума између Школа у 

Србији  

− Купити потребне апаратуре у циљу побољшања 

и развоја нових експерименталних вежби 

− Применити развој информационих технологија 

у настави  

− Креирати библиотеку у електронској форми 

која би била доступна студентима 

− Правилна и свеобухватна формулација питања, 

посебна анализа педагошких способности и 

критеријума оцењивања 

О Могућности Стратегија превенције 

− Обезбеђивање квалитета наставе у складу са 

Стратегијом развоја образовања у Србији до 

2020. године++ 

− Трендови у Европи и земљама у окружењу у 

овој области доступни кроз реализацију 

међународних пројеката ++ 

− Развој нових смерова у Школи 

− Побољшање техничке опремљености са циљем 

примене метода учења на даљину 

− Набавка додатне опреме за интензивније 

укључивање наставног особља и студената у 

експериментална истраживања, посебно на 
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− Коришћење нових технологија у едукационом 

процесу ++ 

− Повезивање са тржиштем рада у Србији +++ 

специјалистичким студијама  

− Покретање иницијативе за потпуно 

усаглашавање високообразовног система и 

система запошљавања  

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Недостатак финансија за подршку процеса 

реформе и модернизацију наставног процеса++ 

− Мањак стварне подршке од стране значајних 

државних органа и институција++ 

− Одступање од плана рада на предмету ++ 

− Кашњење у прослеђивању актуелних 

информација ++ 

− Организовање стручних и научних скупова и 

подстицање међународне сарадње у циљу 

афирмације Школе 

− Организовање стручних и научних скупова у 

циљу презентације школе, са учешћем органа 

власти 

− Спроводити контролу квалитета наставе 

− Кориговати одвијање наставе, уколико је 

потребно, сходно резултатима анкете студената  

− Сви потребни подаци, прописи и документи 

треба да буду доступни на сајту Школе 

 

в) Предлог мера 

− Унапређење наставног процеса постићи побољшањем компетенција наставног 

особља континуираном едукацијом у области стручног, научног и педагошког 

рада  

− Награђивање најуспешнијих наставника пре свега према оствареним 

кумулативним вредностима импакт фактора и првог ауторства у одређеном 

броју радова у реферисаним часописима (М21; М23) 

− Организовати семинаре и округле столове са темама везаним за квалитет 

наставног процеса, на основу систематизованих извештаја Комисије за 

обезбеђење и контролу квалитета 

− Применити нове информационе технологије у настави  

 

г) Показатељи и прилози за стандард 5  

Прилог  5.1.   Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  

Прилог 5.2.    Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 

наставе 

Прилог  5.3.   Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање 

активних компетенција наставника и сарадника 

Прилог 5.3.1: Програм развоја наставног кадра 

Прилог 5.4:    Правилник о образовању и стручном усавршавању запослених 

Прилог 5.5:    Правилник о избору наставника 

Прилог 5.6:    Правилник о студијама 
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Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и 

стручног рада 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Високошколска установа континуирано ради на унапређењу истраживачког и 

стручног рада, подстиче и обезбеђује услове и резултате истраживања имплементира 

у наставни процес. Истраживачки и стручни рад представљају значајну активност 

Школе а огледа се у: међународној сарадњи, размени студената, школовању наших 

студената у Високообразовним институцијама Норвешке и пројектима који су 

реализовани а чији су резултати директно спроведени у образовни процес и 

акредитацији нове специјализације. 

Висока школа је у сарадњи са Sor-Trondelag University College, Трондхајм у 

Норвешкој спровела пројекат „Специјализација из геронтологије и бриге о старим 

особама“ са 60 ЕЦТС кредита по њиховом наставном плану и програму а прилагођен 

нашим условима. 

Пројекат је спроведен од 2006. до 2009. године, за две генерације студената уз 

сагласност Министарства просвете Републике Србије. 

Интегрисањем пројекта у стручни и образовни процес иновиране су нове 

методе учења у нашој школи, а квалитет живота старих особа у систему здравствене 

и социјалне заштите је побољшан оспособљавањем кадрова за рад у Геронтолошким 

центрима. Резултати истраживања су приказани на конференцији у Сарајеву, 

фебруара 2010. године и публиковани од стране Норвешког центра за 

интернационалну сарадњу и високо образовање (SIU) и Истраживачког центра 

Норвешке, фебруара 2010. године. (Прилог 6.1) 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји своју истраживачку, 

стручну и образовну делатност развија и као члан Мреже Високих школа Европе 

(ENM), где наши наставници и сарадници на конференцијама размењују искуства из 

области стручног рада, истраживања, наставе и размене студената. Размена 

студената се огледа у обављању стручне праксе у здравственим институцијама 

Европе као и њихових студената у нашој земљи (Прилог 6.2) (Прилог 6.3) (Прилог 

6.4). Школа као члан Високих школа Европе (ENM) има могућности за 

успостављање стручне и професионалне сарадње, развијање нових истраживачких 

активности и стално их унапређује по принципима Болоњског процеса. Школа је 

била домаћин ЕНМ конференције (European Module Network Conference) од 6-11. 

априла 2011. године у Ћуприји. (Прилог 6.5)  

У раду Конференције учествује 40 делегата, представника Високих школа 

Европе као координатора за размену студената. 

Школа у оквиру својих могућности подстиче развој наставног кадра, у складу 

са Правилником о образовању и стручном усавршавању запослених (Прилог 5.4)  и 

чини велике напоре да ојача стручни и научно истраживачки рад у самој школи и то: 

кроз школовање младих наставника и сарадника на докторским студијама где ће они 

кроз своје истраживачке пројекте унапредити свој стручни и професионални рад 

(Прилог 6.6) и мотивацијом наставника и сарадника за писање истраживачких и 

стручних радова који су публиковани од 2011. до 2015. године у разним научно-

стручним часописима или саопштавани на конференцијама у земљи и иностранству. 



Висока медицинска школа  струковних студија у Ћуприји                                                                            Стандард 6 

Страна 35 од 70 

Наставници и сарадници активно учествују у писању уџбеника за све 

студијске програме, а што је регулисано издавачком делатношћу Школе (Прилог 

9.1).  Научно стручни и образовни програм који школа иновира и нуди здравственим 

институцијама омогућава здравственим радницима у пракси: стручни развој, 

стицање нових знања и вештина и сагледавање сопствене професије са аспекта 

нових достигнућа. Школа је акредитовала програме континуиране едукације код 

Здравственог савета Србије у чије су спровођење активно укључени наставници и 

сарадници Школе (Прилог 6.8).  

Стручни колегијум и Наставно веће Школе подстичу наставнике и сараднике 

да учествују у што већем броју у истраживачким пројектима, стручном раду и 

конференцијама како у земљи тако и у иностранству. Школа је била као партнер 

укључена у пројекте: Establishing and capacity building of the Southern Serbian-

Academy and the National Conference for Vocational Higher Education 517200-1-2011-1-

BE-TEMPUS-SMGR (2012.-2015.),  Темпус IV за период 2011-2012. године и 

пројекат од 2006-2009. године. 

Кроз истраживачку и стручну делатност циљ Школе је да оспособи 

компетентне здравствене раднике за потребе државног и приватног сектора у 

здравству као и за потребе иностраног тржишта. 

 

Процена испуњености стандарда 6  

 

Стандард 6 је делимично испуњен. Школа има добру међународну сарадњу, 

активно укључује резултате истраживања у наставни процес, подстиче наставнике и 

сараднике на публиковање резултата истраживања. Постоји усаглашеност 

образовног, истраживачког и стручног рада. Издавачка делатност је добра и обавља 

се у континуитету. Школа има развијену размену студената у склопу међународне 

сарадње ради обављања стручне праксе у здравственим институцијама Европе. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Школа ради на унапређењу истраживачког и 

стручног рада. ++ 

− Међународна сарадња, размена студената и 

акредитација нових специјализација. ++ 

− ВМШСС своју истраживачку и образовну 

делатност развија као члан Мреже Високих 

школа Европе (ЕНМ).+++ 

− Наставници и сарадници активно учествују у 

писању уџбеника за све студијске програме што 

је регулисано Правилником о издавачкој 

делатности. ++ 

− Стимулисати још интензивнију истраживачку 

делатност 

− Јачање и проширивање међународне сарадње 

што ће резултирати ангажовањем још већег 

броја гостујућих професора и могућностима за 

едукацију 

− Сарадњу наставити и још више продубити 

− Стимулисати наставнике и сараднике да 

објављују што квалитетније радове у 

међународним часописима, а самим тим дошли 

би и квалитетнији уџбеници 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Велике разлике у научној компетентности 

наставника и сарадника у истом звању. ++ 

− Природни одлив кадрова у периоду од 3 до 5 

година.+++ 

− Школа нема институционално дефинисан 

− Постепено подизање критеријума за 

напредовање за све наставнике и сараднике. 

− Пријем младог компетентног особља. 

 

− Школа ради на институционалном дефинисању 
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научноистраживачки рада (на нивоу Школе, 

државе и међународног окружења)+++ 

научноистраживачког рада (на нивоу Школе, 

државе и међународног окружења); 

О Могућности Стратегија превенције 

− Сарадња са другим институцијама високог 

образовања и установама здравствене и 

социјалне заштите у истраживачком раду и на 

пројектима. ++ 

− Јачање сарадње са другим институцијама 

високог образовања и установама здравствене и 

социјалне заштите у истраживачком раду и на 

пројектима 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Недостатак великих домаћих и међународних 

пројеката.+++ 

− Формирање кадровске и техничке логистике у 

ВМШСС за налажење, конкурисање и 

администрирање међународних пројеката 

 

в) Предлог мера 

− Потребно је тражити могућности и начине да се наставници и сарадници као и 

Школа укључе у реализацију домаћих и међународних истраживачких пројеката 

у што већем броју. 

− Такође је потребно тражити могућност за размену наставника и сарадника у 

образовним институцијама Европе што подразумева знање енглеског језика. 

− Постепено подизање критеријума за напредовање за све наставнике и сараднике  

− Јачање сарадње са другим институцијама високог образовања и установама 

здравствене и социјалне заштите у истраживачком раду и на пројектима 

− Формирање кадровске и техничке логистике у ВМШСС за налажење, 

конкурисање и администрирање међународних пројеката 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 6  

Табела 6.2.     Списак наставника и сарадника запослених у високошколској 

установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима  

Табела 6.3.     Збирни  преглед  научноистраживачких резултата у установи у 

претходној календарској години према критеријумима Министарства.  

Табела 6.4      Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5.     Листа   одбрањених  докторских   дисертација  (име кандидтата, име 

ментора,  назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) 

у високошколској установи у претходне три школске године 

Прилог 6.1: Публикација Норвешког центра за интернационалну сарадњу и 

 високо образовање 

Прилог 6.2: Уговори о сарадњи  

Прилог 6.3: Мрежа Високих школа Европе (ЕНМ) 

Прилог 6.4:     Процедуре за размену студената  

Прилог 6.5:     Извештај са одржане конференције ЕНМ-а 

Прилог 6.6: Списак наставника на усавршавању 

Прилог 6.7:    Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на   укупан  број 

наставника и сарадника на високошколској установи 

Прилог 6.8:    Списак акредитованих континуираних едукација код Здравственог 

савета Србије 



Висока медицинска школа  струковних студија у Ћуприји                                                                            Стандард 7                                  

Страна 37 од  75 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и 

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

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

Број наставника и сарадника који су ангажовани оквирно одговара потребама 

студијских програма које Школа реализује, при чему се поштују критеријуми за број 

студената у групама за предавања и вежбе у оквиру свих предмета. Укупан број 

наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским 

програмима, које установа реализује, тако да наставник остварује просечно 180 

часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад) годишње, 

односно најмање 6 часова недељно. Школа има 41 наставника у радном односу  од 

чега  15 у звању  професора  струковних  студија. Сви  наставници  су  запослени  са 

пуним радним временом (Табела  7.1). У  остваривању  студијских  програма Школа 

ангажује одређени број сарадника  ван  радног  односа, из  других  високошколских  

установа и  из наставних  база, по  уговорима  о  допунском  раду (Табела  7.2). 

Школа перманентно расписује конкурсе за пријем наставника у  радни однос из 

редова доктора наука за уже научне области. Квалификације свих наставника и 

сарадника одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. 

При избору се, поред остварених резултата и компетенције, вреднују  научне, 

истраживачке, педагошке активности и способности наставника и сарадника, као и 

повезаност њиховог наставног и научног рада и њихова ангажованост у широј 

академској и друштвеној заједници. 

Наставно особље у Школи бирано је тако да представља спој наставно-

научних радника, који су своје квалификације стицали не само кроз академско 

образовање и наставну каријеру, већ и радом у научним институтима, државној 

управи и на факултетима. 

Услови  и  поступак  избора  наставника  и сарадника јасно  су  утврђени и  

доступни су  јавности.  Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђени 

су Законом  о  високом  образовању, Статутом и Правилником о избору  наставника 

(Прилог 7.1). 

     Школа подстиче развој кадра у складу са Правилником о образовању и 

стручном усавршавању запослених (Прилог 5.4) и у ту сврху обезбеђује 

одговарајућа средства (Прилог 7.3). У оквиру студијских група редовно се 

процењује стање кадровских прилика и предлаже се план развоја кадра који је у 

складу са потребама студијских програма. Спроводи се дугорочна политика 

квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег усавршавања у складу. 

     Током зимског и летњег семестра спроводе се интерна  контрола квалитета 

наставе и оцењивања  путем присуства тимова формираних од стране Комисије за 

обезбеђење и контролу квалитета (Прилог 7.4)  и  студентске евалуације на нивоу 

Школе.  

Резултати евалуације вреднују се  приликом избора у звање наставника које се 

обавља у законом предвиђеним роковима (сваке 3, односно 5 година). Ови подаци 

користе се ради добијања информација о квалитету одржане наставе и односу 
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наставника према студентима и доступни су свим наставницима и сарадницима као и 

њиховим шефовима и директору. Уколико резултати евалуације покажу да су у раду 

појединих наставника и сарадника уочени недостаци са њима се обавља разговор и 

утврђују се начини за превазилажење проблема, а њихов рад се  у наредном периоду 

прати и проверава.  

Мишљење студената о педагошком раду наставника и сарадника је обавезан 

прилог при избору наставника и сарадника и при томе се узимају у обзир и резултати 

анкета студената. Квалитет наставног кадра проверава се и кроз писане упитнике 

које попуњавају студенти (Прилог 7.5). 

Школа обезбеђује наставницима и сарадицима услове за научно и 

професионално напредовање и развој, као и услове за научни и истраживачки рад, 

учешће на домаћим и међународним научним скуповима и набавку потребне 

литературе.  

Наставници се укључују и у реализацију континуираних едукација, стручних 

семинара и предавања  према Правилнику о условима за спровођење континуиране 

медицинске едукације – (Службени гласник Републике Србије, 18. јануар 2011. 

Године)  

 

Процена стандарда 7 

Стандард 7 је испуњен јер се избори наставника Школе врше у складу са  

Законом о високом образовању, Статутом Школе, Правилником о избору наставника 

и сарадника и Стандардима које прописује Национални савет за високо образовање. 

О степену испуњености овог стандарда   сведоче многобројни наведени елементи,  

којима се вреднује квалитет наставника. Увидом у анкету студената може се 

закључити да су оцене наставника на задовољавајућем нивоу. Потребно је пратити 

примену правилника у пракси,  усавршавати анкету о вредновању педагошког рада 

наставника и сарадника и у том делу мотивисати и ангажовати Студентски 

парламент. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Постоји усвојен Правилник о избору наставника 

и сарадника  

− Јавност поступака и услова за избор наставника 

и сарадника. +++ 

− Усаглашеност поступака избора са предлогом 

критеријума Националног савета за високо 

образовање.+++ 

− Систематско праћење и подстицање 

педагошких, истраживачких и стручних 

активности наставника и сарадника.++ 

− Редовна процена стања кадровских прилика и 

планирање развоја кадра који је у складу са 

потребама студијских програма.++ 

− Компетенције наставног кадра одговарају 

њиховом образовно-научном пољу и 

задужењима.+++ 

− Обезбеђивање перманентне едукације и 

− Одржати и унапредити услове за избор у звања, 

као и компетенције наставног кадра 

− Постепено уводити услове за избор наставника 

у виша звања који превазилазе минималне 

критеријуме 

− Иницирање укључивања наставника и 

сарадника у семинаре по типу „едукација 

едукатора“ чиме би се развијале њихове 

педагошке способности 

− Промоција и вредновање научних, 

истраживачких и педагошких способности и 

активности наставника и сарадника 

− Укључивање на истраживачке пројекте и 

пројекте Министарства 

− Едукација наставника и сарадника преко 

студијских боравака у иностранству и 

укључивање у заједничке научне пројекте, кроз 
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усавршавања наставника и сарадника.+++ 

− Спровођење студентске евалуације током 

зимског и летњег семестра.+++ 

предавања и едукативну активност 

− Уважавање резултата студентских евалуација и 

приступање превазилажењу евентуалних 

проблема 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Недовољно семинара по типу „едукација 

едукатора“којима би се развијале педагошке 

способности наставника и сарадника. ++ 

− Недовољно укључивање наставника и 

сарадника у домаће и међународне научно-

истраживачке пројекте.++ 

 

− Организовање семинара који би утицали на 

побољшање педагошких способности наставног 

кадра. 

− Укључивање наставника и сарадника у домаће и 

међународне научно-истраживачке пројекте. 

О Могућности Стратегија превенције 

− Интеграција у европски простор образовања и 

истраживања..++ 

− Већи број и квалитет публикација у 

реномираним часописима са SCI 

индексацијом.++ 

− Међународна сарадња у виду размене 

предавача+ 

− Наставити са стипендирањем наставника на 

докторским студијама уз  јасно дефинисане  

критеријуме и поштовање вредности њиховог 

научног и педагошког рада (просечна оцена, 

дужина студирања, број објављених радова, 

уџбеника, практикума, оцена студената) и  

мотивисати их за побољшање научних 

компетенција  

− Стварање бољих услова за интеграцију у 

европски простор образовања и истраживања 

− Већи подстицај наставницима и сарадницима да 

повећају број и квалитет публикација у 

реномираним часописима 

− Уговарање размене предавача са сличним 

институцијама у иностранству 

 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Економска криза може утицати на 

обезбеђивање финансијских средстава за 

перманентно усавршавање и научно 

истраживачки рад наставника и сарадника..++ 

 

− Проналажење алтернативних начина за 

финансирање развоја наставног кадра. 

 

 

в) Предлог мера 

− Стално анализирање и побољшање услова и поступака за избор наставника   

− Иницирати и континуирано спроводити стручно усавршавање наставника и 

сарадника и на тај начин подизати ниво компетентности. 

− Развијати компетенције наставног кадра за педагошки рад организовањем 

семинара по типу „едукација едукатора“  

− Повезивање педагошког рада са укључивањем у истраживања на пројектима 

− Интензивирање размене предавача са сличним институцијама у иностранству 

− Посветити пажњу промовисању научних резултата наставника и сарадника 
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г) Показатељи и прилози за стандард 7  

Табела 7.1.    Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у 

високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним 

временом , ангажовање по уговору)  

Табела 7.2.    Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској 

установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, 

ангажовање по уговору)  

Прилог 7.1.   Правилник о избору наставника и сарадника 

Прилог 7.2.   Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја 

запослених наставника на нивоу установе  

Прилог 7.3.   Извод из финансијског плана  

Прилог 7.4.   Извештаји о спроведеним интерним контролама квалитета наставе и 

оцењивања 

Прилог 7.5.   Анкетни упитници за вредновање педагошког рада наставника  
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Стандард 8: Квалитет студената 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

 

ВМШСС у Ћуприји нуди традиционалне образовне опције: студент може 

имати статус студента који се финансира из буџета Републике или статус студента 

који сам плаћа школарину.  

Број студената који уписују прву годину одговарајућег студијског програма, 

као и број студената по годинама студија који се школују из буџета утврђује Влада 

Републике Србије једном годишње, а што је усклађено са кадровским, просторним и 

техничко-технолошким условима (Tабела 8.1). Упис кандидата у прву годину 

студија остварује се селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин 

регулисан Правилником о студијама (Прилог 5.5.), а на основу Процедуре за  упис 

студената (Прилог 8.1.). 

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултатима 

постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој 

школи, тј. сабирањем броја поена освојених на пријемном испиту и из претходног 

школовања.  

Утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија регулисано је 

одредбама заједничког конкурса на нивоу Републике Србије. ВМШСС у Ћуприји 

обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и 

податке који су у вези са њиховим студијама преко писаног материјала –

Информатора за упис студената, флајера, презентације студијских програма на Сајму 

образовања, објављује конкурсе на сајту Школе и огласној табли.  

Школа расписује Конкурс (Прилог 8.2) који је јавно доступан на сајту Школе 

и штампаном облику као информатор за упис на студије. Конкурс садржи: број 

студената на одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање 

редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење 

жалбе на утврђени редослед кандидата, висину школарине коју плаћају студенти 

чије се студирање не финансира из буџета. 

Студенти су унапред упознати са обавезама праћења наставе и правилима 

студирања, преко писаног материјала - Правилника о студијама (Прилог 5.6.) и 

Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту (Прилог 8.3.), као и 

информацијама истакнутимна огласним таблама, где су дата обавештења за сваки 

предмет, као и у личним контактима са професорима и са другим запосленим у 

Школи. Пре почетка сваког семестра, на уводним часовима у оквиру појединачних 

предмета, студенти се обавештавају о својим правима и обавезама у вези са самом 

наставом, вежбама, условима похађања праксе и другим информацијама од значаја 

застудирање. Студенти се о свему наведеном обавештавају и преко интернет сајта 

Школе. 

Веб портал за студенте омогућава студентима приступ ФИС информационом 

систему Школе. Главна намена портала је пребацивање у Интернет окружење свих 

административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у Студентском 

сервису. Овим се постиже мања зависност студената од Студентског сервиса, 

коришћење портала у било које време, са било ког рачунара који има приступ 
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Интернету, лака категоризација и обрада података, могућност креирања статистика и 

анкетирања студента. 

Студенти могу преко ФИС-а да имају преглед предстојећих испитних рокова 

и испита, да пријаве  испите,  да имају преглед урађених обавеза, преглед уписа, да 

се определе за изборне предмете, прегледају своје оцене, неположене испите и ЕСПБ 

бодове, да имају преглед стања на рачуну, преглед података о дипломском раду, 

попуне студентску анкету о професорима и условима студирања, и остала разна 

обавештења за студенте. 

Правилником о студијама  (Прилог 5.6) као и информацијама са сајта школе о 

Правима и обавезама студента, прописано је обавезно присуство и активно учешће 

студената усвим видовима наставе. Редовно присуство и активно учествовање у 

настави доноси студентима одређени број кредита изражених у поенима који се 

стичу у оквиру предиспитних обавеза,  и њихов број утиче на коначну оцену.На 

сваком предмету евидентирају се подаци о присуству и активности студената на 

настави. Изостанак студената са практичне наставе може се надокнадити уколико 

број изостанака није већи од 1/2, када студент поново слуша наставу. 

Студенти се оцењују према унапред објављеним критеријумима, правилима и 

процедурама. Сваки наставник унапред обавештава студенте (на првом часу) о 

начину оцењивања. тј. о предиспитним ииспитним обавезама, начинима стицања 

поена, а све ово је доступно студентима на сајту Школе у силабусима предмета. 

Оцене на завршним испитима јединствене су на нивоу Школе, у односу на освојен 

број поена током предиспитних активности и самог завршног испита у складу са 

законским одредбама Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту 

(Прилог 8.3.). 

Методе оцењивања конципиране су тако да процењују исходе учења, 

усклађене су са циљевима, садржајима и обимом студијског програма. Сваки 

наставник унапред даје обавештење студентима о начину оцењивања, условима 

вредновања предиспитних активности и самог завршног испита. Начини провере 

знања могу да буду: испити (писмени, усмени и комбинација писмених и усмених), 

колоквијуми, семинарски радови, есеји, тестови и други облици провере знања 

предвиђени студијским програмом, а вођени постојећим Упутствима о изради радова 

(Прилог 4.9) и Правилником о полагању и оцењивању на испиту (Прилог 8.3). 

 

Успешност студената у савладавању појединих предмета се непрекидно прати 

и вреднује током извођења наставе. Укупна оцена студента на једном предмету се 

састоји од оцене коју је студент добио за предиспитне обавезе и за показано знање 

на испиту.У зависности од природе предмета и исхода учења, студент у оквиру 

предиспитних обавеза (предавања, практичних вежби, тестова, колоквијума, 

семинара) може стећи 30 – 70 од укупнно 100 бодова (остатак до 100 бодова 

остварује се на завршном испиту). Коначна оцена одређује се у распону од 55 до 100 

бодова. 

Током године, у склопу предиспитних обавеза, кроз све видове наставе, 

студенти су подвргнути провери знања. Континуирана провера знања и оцењивање 

активности студената на практичној настави има за циљ да установи у којој мери су 

се студенти припремили за вежбу, али и да покаже у којој мери су овладали 

одговарајућим вештинама. Семинари се оцењују као остварења индивидуалне или 
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тимске активности студената која се остварују дискусијом, у усменом и писаном 

облику или у електронској форми (видео презентације). Колоквијум је облик провере 

знања којим се детаљно проверава знање из већег тематског дела теоријске наставе. 

 

Испит је највиши део провере рада и знања студента. Оцењивање практичног 

испита укључује процену мере у којој су студенти овладали практичним вештинама 

које могу самостално применити (лабораторијски поступци или клинички предмет). 

Провера теоретских знања може бити путем теста или на усменом испиту. Том 

приликом наставник, у присуству јавности и у складу са нормама академског и 

моралног - Кодекс професионалне етике (Прилог 8.4), објективно процењује 

познавање и повезивање чињеница, садржајност и концизност одговора, језик и стил 

изражавања. 

 

Школа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме 

оцењивања студената по предметима, а посебно сваки наставник у оквиру свог 

предмета анализира постигнуће студената, уједно анализирајући и своје критеријуме 

оцењивања у сваком испитном року. На састанцима смерова наставници 

континуирано размењују искуства и мишљења у вези са оцењивањеми доносе 

одлуке о унапређивању процеса проверавања и оцењивања студената. Објективност 

оцењивања, као и однос наставника према студенту током испита, предмет је и 

евалуације од стране студената (Прилог 8.5) и (Прилог 8.6).  

 

Комисија за обезбеђење и контролу квалитета увидом у испит и испитну 

документацију, у складу са исходом предмета, самовредновањем квалитета и 

критеријума оцењивања на настaвном предмету, као и на основу периодичних анкета 

студнената, контролише поступак оцењивања и гарантује објективност, што је 

обавеза и сваког наставника укљученог у процес оцењивања. Студенти у својим 

анкетама дају утиске и сугестије у вези са свим облицима наставе, укључујући и 

мишљење о процени услова и организације студијских програма, као и о 

објективности оцењивања, о педагошком и етичком приступу наставника. У 

анкетама спроведеним у периоду од 2011-2016. године студенти су организацију 

наставе на предметима свих студијских програма оценили као изузетно добру. На 

основу статистичке анализе пролазности студената (пролазност по предметима и 

сваком наставнику и просечна оцена на годишњем нивоу), добијене обрадом  

података од стране Стручног сарадника студентске службе (увидом у испитне 

извештаје), предузимају се мере у вези уједначавања критеријума и побољшања 

пролазности (ако је ниска) на наставном предмету. У случају пропуста тј. 

неиспуњавања или одступања од усвојених процедура оцењивања, које утврди 

Комисија за обезбеђење и контролу квалитета или на основу приговора студената, 

директор, помоћник директора за наставу, Наставно - научно веће, на основу 

одговарајућих чланова Статута ВМШСС, могу применити одговарајуће мере за 

побољшање квалитета оцењивања на појединим предметима у целини, или код 

појединих наставника (корекција програма предмета, литературе, услова за полагање 

испита или односанаставника према студенту) према утврђеној процедури (Прилог 

2.5.1) .  
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Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 

усвијених процедура оцењивања предвиђене су следећим актима: 

− Правилником о начину полагању и оцењивања на испиту (Прилог 8.3.), 

− Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета (Прилог 2.2.) 

− Политиком обезбеђења квалитета (Прилог 2.4.),    

− Поступком за обезбеђење квалитета образовног процеса ПО-01 (Прилог 2.5.1)  и 

− Кодексом професионалне етике ВМШСС (Прилог 8.4). 

 

Континуирано праћење успеха и ефикасности студирања спроводи Комисија 

за обезбеђење и контролу квалитета. Ефикасност студирања се прати преко броја 

уписаних у односу на број дипломираних студената одговарујућег студијског 

програма (Табела 8.2) и преко броја студената који су уписали текућу школску 

годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (Табела 8.3). 

Eфикасност студирања се одређује у оквиру сваког студијког програма, као 

што је просечно трајање студија (Табела 4.3). На нивоу година студија и наставних 

предмета у оквиру сваког студијског програма одређује се пролазност годинама 

уназад (Прилог 4.4).  

ВМШСС у Ћуприји води трајну евиденцију о положеним испитима, која се 

налази у индексу, испитној пријави, матичној  књизи и записнику. У случају слабије 

пролазности, на основу статистичких показатеља, али и мишљења студената 

добијених из анкета, управа Школе спроводи корективне мере усмерене ка 

побољшању пролазности (додатна настава, побољшање квалитета питања код 

провере знања, усклађеност програма и исхода учења, квалитет литературе, 

индивидуални однос наставника према студенту). 

После завршених студија, квалитет студената ВМШСС у Ћуприји, прати се 

путем анкета које се спроводе међу послодавцима (нпр. у здравственим установама). 

Анализа добијених резултата је показала да су послодавци углавном задовољни 

обимом стечених знања које поседују дипломци ВМШСС у Ћуприји, при чему се 

приказује да би самосталност у раду могла бити на вишем нивоу       (Прилог 4.11). 

Студентске процене квалитета студијског програма спроводе се 

систематично, два пута годишње, односно крајем сваког семестра, а резултати 

процене коришћени су за унапређење квалитета наставе. Такође, Школа 

систематично прати и провеарава однос наставник-студент, комуникацију, 

доступност литературе, примену образовне технологије и др. (Прилог 8.5). 

Упис и услови студирања на студијама другог степена - специјалистичким 

струковним студијама, регулише се Правилником о специјалистичким студијама 

(Прилог 8.8). 

Избором студентских представника у Комисији за обезбеђење и контролу 

квалитета Школа је омогућила стално студентско присуство у свима активностима 

обезбеђења и провере квалитета. Представници студената су чланови Наставно-

научног већа и Савета. Студнети се организују у оквиру Студентског парламента. 

Студентима су на располагању одређени просторни капацитети у којима ради 

Студентски парламент. 
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Процена испуњености стандарда 8  

Стандард 8 је испуњен. Квалитет студената се обезбеђује селекцијом 

студената на унапред прописан начин за све степене студија, затим, оцењивањем 

студената у току наставног процеса (вредновање предиспитних обавеза) и на испиту, 

перманентним  праћењем и проверавањем резултата оцењивања и  пролазности 

студената на испитима. Корективне мере се спроводе  у складу са стандардима и 

поступцима за обезбеђење квалитета образовног процеса уз уважавање резултата 

студентских анкета и извештаја о спроведеним унутрашњим  контролама 

реализације наставе и испита. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Јасно дефинисана и јавно доступна процедура 

пријема студената која се доследно 

примењује+++ 

− Обезбеђивање доступности свих релевантних 

информација за све студијске групе +++ 

− Обезбеђена једнакост и равноправност 

студената при пријему и у току студија, по свим 

основама, укључујући и студенте са посебним 

потребама +++ 

− Оцењивање се врши у складу са јавно 

доступном Књигом предмета и Правилником  о 

начину полагања  и оцењивања на испиту у 

којима су прецизно разрађене методе 

континуиране провере знања, стицања кредита 

у оквиру предиспитних активности и завршног 

испита који је прилагођен исходима предмета 

+++ 

− Постојање комисије за анализу ефикасности 

студирања, која на систематичан начин може да 

прати каријеру (напредовање, ефикасност) 

студената +++ 

− Постоји традиционална анализа пролазности по 

студијским програмима, годинама студија и по 

предметима- пролазност је задовољавајућа++ 

− Уведене методе, поступци, критеријуми и 

пракса оцењивања од стране студената: 

студијских програма, наставних предмета и 

исхода учења, на свакој години студија и 

реализације корективних мера +++ 

− Суштински обезбеђена слобода студентског 

организовања и формално обезбеђено учешће 

студената у одлучивању +++ 

− Повезивање педагошког рада са 

истраживањима на пројектима 

− Унапређење целокупне организације Школе у 

циљу праћења резултата активности и 

напредовања студената 

− Континуирана едукација студената у вештини 

комуникације 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Шароликост у приступу оцењивања због 

великог броја наставника, индивидуалан 

приступ и притисци да се у појединим 

случајевима спусти критеријум ++ 

− Снижавање критеријума оцењивања ради 

повећања пролазности ++ 

− Уједначавање критеријума 

− Спровођење интерних контрола реализације 

испита и уважавање мишљења студената дата у 

студентским анкетама 
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О Могућности Стратегија превенције 

− Повећање броја студијских програма+ 

− Акредитовати програме за стране студенте на 

енглеском језику+ 

− Укључити већи број студијских програма у 

процес међународне сарадње+++ 

− Повезивање са сродним школама и размена 

искустава 

− Пронаћи партнере за међународну сарадњу 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Мала вероватноћа запошљавања +++ 

− Начин финансирања Школе у складу са 

Уредбом (по буџетском студенту), што 

неминовно доводи до смањења критеријума и 

веће пролазности +++ 

− Непрепознавање неких занимања од стране 

законских регулатива у здравству+++ 

− Немогућност проналажења сигурних и 

релевантних наставних база за извођење 

праксе+ 

− Чврста сарадња са сродним школама ради 

постизања заједничких циљева 

− Ојачати сарадњу са постијећим и успосатвити 

сарадњу са новим наставним базама 

 

в) Предлог мера 

− Побољшање услова студирања (осавременити лабораторије, учила, литературу) 

− Редефинисање потребних знања и вештина које се морају усвојити  

− Уједначавање критеријума униформног, независног и објективног оцењивања 

− Заступање интереса студената препустити студентским организацијама да тај 

процес реализују самостално без икаквог утицаја Школе 

− На веб страници Школе отворити форум где би студенти (садашњи, бивши и 

дипломци) активно могли да износе ставове, мишљења и предлоге, а све у циљу 

побољшања квалитета студената 

− Укључивање најбољих студената као демонстратора у практичну наставу 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 8  

Табела 8.1.     Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и 

годинама студија на текућој школској години  

Табела 8.2.     Стопа успешности студената 

Табела 8.3.     Број уписаних студената  у 2015/16. годину у односу на остварене 

ЕСПБ бодове 

Прилог 8.1.    Процедуре за  упис студената 

Прилог 8.2.    Конкурс за упис студената на прву годину студија 

Прилог 8.3.    Правилник о начину полагања  и оцењивања на испиту 

Прилог 8.4.    Кодекс професионалне етике 

Прилог 8.5.    Резултати анкете студената о условима и организацији студентских 

програма        

Прилог 8.6     Анкета студената за оцену квалитета оцењивања и процеса реализације 

испита 

Прилог 8.7.    Корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 

процедура оцењивања 

Прилог 8.8.    Правилник о специјалистичким студијама 



Висока медицинска школа  струковних студија у Ћуприји                                                                            Стандард 9                                  

Страна 47 од  75 

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

У саставу школе послују специјализована библиотека, скриптарница и 

рачунарски центар. Школа има организовану издавчку делатност, док сарадња 

школе са Народном библиотеком Републике Србије омогућава директан приступ 

електронском сервису Кобсон. 

Библиотека Школе обезбеђује релативно добру подршку наставном процесу, 

стручном и истраживачком раду. Библиотека у свом саставу има читаоницу и 

просторију са рачунарима са приступом интернету, намењених и доступних 

студентима за израду семинарских и завршних, а од скоро и специјалистичких 

радова. Снабдевена је литературом која по својој садржини и обиму одговара 

наставном процесу, док уједно омогућава бављење стручним и истраживачким 

радом. Информатички и библиотечки ресурси су доступни студентима сваког радног  

дана  од 8 h ујутру до 20 h увече, укључујући, по потреби, рад суботом и недељом. 

Процес набавке нове литературе одвија се континуирано, на предлог професора или 

путем поклона од стране донатора. (Табела 9.1)   

Школа се такође бави издавачком делатношћу, преко које употпуњује 

покривеност предмета одговарајућом уџбеничком и осталом помоћном литературом, 

чиме се обезбеђује квалитетно одвијање наставног процеса. Припремање, 

одобравање, издавање и дистрибуција  уџбеничке литератуте, као и њихово праћење 

као извора наставне и испитне материје и оцене квалитета  издања регулисано је 

Правилником о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности (Прилог 9.1). 

(Прилог 9.4). 

Школа располаже информационом опремом која је неопходна за студирање, 

истраживачки и стручни рад, a која је организована у виду информатичког кабинета 

са 20 рачунара, док се шест рачунара са приступом интернету налази у склопу 

библиотеке.  (Табела 9.2)   

Читаоница Школе се налази у саставу библиотеке и опремљена је са 20 

места. Особље библиотеке својим корисницима пружа стручну помоћ у претрази 

потребних наслова. 

Комисија за обезбеђење и контролу квалитета периодично вреднује рад 

запослених у библиотеци, као и квалитет библиотечког фонда, опреме и 

инструмената за рад. 

 

Процена испуњености стандарда 9  

Стандард 9 је испуњен. Усвајањем предложених уџбеника као основне 

литературе од стране предметних наставника направљен је први корак у домену 

квалитета извођења наставе. Наставници и сарадници Школе континуирано раде на 

припреми за издавање уџбеника, књига и скрипти који су неопходни за савладавање 

предвиђених наставних програма. Анализа квалитета ће се вршити у току 

реализације програма, на основу мишљења наставника, сарадника и студената. 
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Постојање Правилника о уџбеницима и 

издавачкој делатности и поступање по 

њему.+++ 

− Већина предмета је у задовољавајућој мери 

покривена одговарајућим уџбеницима и 

училима.+++  

− Библиотечки фонд по обиму и квалитету 

одговара броју и структури корисника.+++  

− Постојање одговарајућих информатичких 

ресурса, како у погледу броја рачунара и 

пратеће опреме, тако и у погледу могућности 

приступа интернету и коришћења 

одговарајућих информација (базе података, 

часописа у електронском облику).+++ 

− Број и стручна спрема запослених у библиотеци 

и рачунарском центру омогућавају 

задовољавање потреба корисника.+++ 

− Просторије, радно време и рачунарска опрема 

библиотеке омогућавају адекватне услове за рад 

корисника.+++ 

− Школа се бави издавачком делатношћу.+++ 

− Могућност приступа електронским 

информацијама преко KoBSON сервиса.++ 

− Усавршавање Правилника о уџбеницима и 

издавачкој делатности. 

− Мотивација наставника да издају уџбенике за 

предмете који још увек нису покривени 

литературом. 

− Набављати нове наслове од различитих аутора 

због разноврсности. 

− Повећати број рачунара који би били на 

располагању студентима. 

− Редовно усавршавање запослених и њихово 

упознавање са новим технологијама и 

садржајима. 

− Побољшање простора и модернизација 

рачунарске опреме у складу са новим 

технологијама. 

− Мотивација наставника да издају нове уџбенике 

и допуњују стара издања новим информацијама. 

 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Неравномерна покривеност предмета и 

студијских програма литературом и 

училима.+++ 

− Недовољно коришћење стручне литературе на 

енглеском или другом страном језику од стране 

студената.++ 

− Компетентност и мотивисаност особља за 

подршку у библиотеци, читаоници и 

рачунарском центру се не прати, не оцењује и 

не унапређује континуирано.++ 

− Смањење обима финансијских средстава за 

набавку библиотечке грађе и унапређивање 

информатичке опреме.+++ 

− Непотпуна аутоматизација рада библиотеке.+ 

− Школа не спроводи континуирано набављање 

стручних часописа у циљу имплементације 

нових сазнања.++ 

 

− Мотивација наставника да издају уџбенике за 

предмете који још увек нису покривени 

литературом. Допунити кабинете потребним 

училима. 

− Мотивација студената да користе литературу на 

енглеском или другом страном језику. 

− Вредновање рада библиотеке, читаонице и 

рачунарског центра се прати кроз Општу анкету 

(анкета за вредновање рада ненаставног 

особља) 

− Проналажење модела за већу финансијску 

подршку библиотеци и рачунарском центру. 

− Набавка софтвера за руковођење библиотеком. 

− Размотрити могућност претплате на стручне 

часописе. 

О Могућности Стратегија превенције 

− Учешће у међународним пројектима из области 

ИТ и унапређења квалитета уџбеника и 

учила.++ 

− Укључивање Библиотеке у у библиотечко-

информациони систем на платформи  COBISS 

 

− Боље информисање запослених о 

међународним пројектима, упознавање са 

међународним и домаћим институцијама 

задужених за пројекте. 

− Боље упознавање запослених и студената са 

KoBSON-ом. 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 
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− Недостатак финансијских средстава у окружењу 

и смањење могућности Школе да оствари 

донације за унапређење издавачке 

делатности.+++ 

− Недовољан ниво улагања државе у образовну и 

стручноистраживачку делатност, што се 

рефлектује на могућност обезбеђивања 

уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса.+++ 

− Стварање простора за веће улагање у издавачку 

делатност. 

− Увећање издвајања државе за образовање и 

науку. 

 

в) Предлог мера 

− Обогаћивати библиотечки фонд у складу са потребама студената, наставника и 

сарадника.  

− Повећати број рачунара који би били на располагању студентима. 

− Мотивисати наставнике да издају нове уџбенике и допуњују стара издања новим 

информацијама. 

− Редовно усавршавање запослених и њихово упознавање са новим технологијама 

и садржајима. 

− Вршити сталну имплементацију нових информационих и комуникационих 

технологија 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 9 

Табела 9.1.     Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  

Табела 9.2.     Попис информатичких ресурса 

Прилог 9.1     Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности  

Прилог 9.2.    Правилник о раду библиотеке 

Прилог 9.3.    Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори 

наставници запослени на установи са бројем наставника на установи 

Прилог 9.4     Списак уџбеника и монографија издатих од стране Школе  

Прилог 9.5.    Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени 

на високошколској установи (са редним бројевима) 
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и 

квалитет ненаставне подршке 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања 

и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог 

рада. 

Надлежности и одговорности свих органа у организацији и управљању 

школом утврђени су Статутом Школе. Орган  управљања школе је Савет школе. 

Савет школе је орган управљања Школе који одлучује о најзначајнијим питањима 

рада Школе, укључујући планирање и развојну политику, коришћење средстава 

Школе, усвајање Статута Школе и усвајање завршног рачуна. Дана 23.01.2009. 

године конституисан је Савет Школе по новом Закону о високом образовању. 

Истеком  мандата  члановима  Савета школе, престаје  чланство  у  Савету,  а  на  

њихово  место  се кооптирају  други  чланови. Решењем  Владе  Републике  Србије  

број:119-10583/2015,  од 06.10.2015.године, именована  су  нова  три  члана  Савета 

школе из  реда  представника  оснивача, то  јест  Републике  Србије (Прилог 10.1). 

Директор је пословодни орган Школе. Директор представља и заступа Школу 

у земљи и иностранству, непосредно руководи  њеним радом, предлаже основе 

пословне политике и одговара за остваривање образовне и научно-стручне 

делатности Школе. Директор се бира из реда наставника  запослених у Школи  на  

неодређено  време, са  изборним  звањем професор  струковних  студија (Прилог 

10.2). Директору у раду помажу помоћник директора за наставу и помоћник 

директора за правне послове, помоћник директора за економске послове, секретар и 

шефови студијских програма. 

 

Стручни орган Школе је Наставно веће. Веће одлучује о најважнијим 

питањима наставе и истраживачко-стручног рада, укључујући доношење 

истраживачко-развојног програма, врши  изборе  у  наставна  звања, даје предлог за 

наставне планове и програме и доноси годишњи план издавачке делатности. 

 

Студентски парламент Школе је орган преко којег студенти остварују своја 

права и штите своје интересе. 

 

Служба  за  студентска питања, опште, правне и техничке  послове обавља 

правне, кадровске, рачуноводствене, административне, техничке и друге послове, 

који су од заједничког интереса за обављање делатности Школе. 

 

Школа је усвојила Пословник о раду Савета (Прилог 10.3) , као и Пословник 

о раду Наставног већа (Прилог 10.4). Наведеним општим актима се обезбеђује 

квалитет рада органа Школе. 
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Ненаставно особље школе чини 39 радника. Они учествују у обезбеђењу 

услова за нормално функционисање Школе (Прилог 10.5).  

У састав  Службе  за  студентска питања, опште, правне и техничке  послове  

улазе: 

1) Студентска  служба  и  скриптарница  (9 извршилаца), 

2) Одсек за опште правне и техничке  послове  

- послови домара (2 извршиоца) 

- портирска служба (4 извршиоца), 

- спремачице ( 6 извршилаца), 

- возач  ( 2  извршиоца), 

3)  Референт  за  јавне  набавке (1 извршилац), 

4)  Библиотека (2 извршиоца), 

5)  Рачунарски центар (2 извршиоца),  

У састав Службе  за економско – финансијске  послове  улазе : 

- Шеф рачуноводства  (1 извршилац), 

- Рачуновође  (3 извршиоца),                                                                                               

У  састав Јединице за обављање практичне наставе улазе: 

- Козметичко-фризерски  салон (3 извршиоца), 

- Теретана  ( 1 извршилац).  

Ненаставном  особљу  припада  секретар школе, технички  секретар  

директора  и  помоћник  директора  за  правне послове. 

 

Рад и деловање органа управљања, органа пословођења и осталих доступни су 

оцени наставног и ненаставног особља путем анкета (Прилог 10.6). 

Школа систематски прати и оцењује организациони квалитет и предузима 

одговарајуће мере за корекцију, уколико се за тим укаже потреба. Посебно се обраћа 

пажња на квалитет односа органа управљања и пословођења и ненаставног особља 

ка студентима. Школа посебно обезбеђује перманентно образовање и усавршавање 

управљачког и ненаставног особља на професионалном плану. 

 

Процена испуњености стандарда 10  

Школа испуњава Стандард 10.  У складу за Законом о високом образовању 

конституисан је Савет школе и изабран директор. Статутом као основним општим 

актом прецизно је уређена делатност, организација, начин рада, управљање, 

руковођење и друга питања од значаја за обављање делатности и рад Школе, у 

складу са законом. Процеси одлучивања, компетенције и одговорности у Школи 

јасно су дефинисани и имплементирани, а организациона структура и процедуре 

обезбеђују да су у процесе одлучивања укључени и запослени и студенти. 
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

−  Статутом Школе је дефинисан орган 

управљања и орган пословођења Школом +++ 

− Статутом  Школе дефинисане су надлежности 

органа управљања и надлежности органа 

пословођења Школом  као и њихова 

одговорност +++ 

− Организационе јединице у Школи, њихова 

структура и делокруг рада су дефинисани 

Правилником  о  организацији и  

систематизацији  послова у Високој 

медицинској  школи струковних  студија у 

Ћуприји 

− Школа  прати и оцењује рад управљачког и 

ненаставног особља++ 

− Школа усавршава и образује ненаставно особље 

+++ 

 

− Управљачко и ненаставно особљe слати на 

стручне семинаре и едукације 

− Спроводити интерну контролу стручног рада 

ненаставног особља 

 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Дефинисаност и доступност услова за 

напредовање ненаставног особља + 

− Незаинтересованост студената за рад органа 

управљања и ваннаставног особља + 

− Недорађеност аката Студентског парламента 

према Статуту Школе и Закону ++ 

− Преко Студентског парламента едуковати 

студентe o значају њихове активне 

непристрасне оцене рада органа управљања и 

ненаставног особља 

− За праћење и оцењивање рада запослених у 

секретаријату увести подношење извештаја на 

крају сваког месеца од непосредног 

руководиоца којим се вреднује рад запосленог 

− Ангажовати стручне службе као помоћ 

студентској оранизацији у изради аката 

 

О Могућности Стратегија превенције 

− Обезбедити чешће и перманентно образовање и 

усавршавање управљачког и ненаставног 

особља +++ 

− Анализирати организационe моделe за органе 

управљања и ваннаставно особље страних 

еминетних државних Школа у циљу усклађеног 

осавремењавања сопственог модела. ++ 

− Спроводити континуирну едукацију запослених 

из области прописа који се односи на њихов 

рад, као и стручну едукацију неопходну за рад 

према радном месту на које су распоређени 

− Спроводити екстерну и интерну континуирану 

едукацију запослених из области коришћења 

нових рачунарских програма неопходних за рад 

 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Ненаставно особље се  не едукује довољно у 

погледу закона и струке ++ 

−  “Информатичко застаревање“ ненаставног 

особља ++ 

− Увести методе похвале и опомене, као и 

стимулације и санкције, како би се повећало 

ангажовање ненаставноg особљa у обављању 

радних дужности 

− Санкцонисати ненаставно особље које не жели 

да едукацијом повећа ефективност у раду 
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в) Предлог мера 

− Управљачко и ненаставно особљe слати на стручне семинаре и едукације 

− Спроводити интерну контролу стручног рада ненаставног особља 

− Ангажовати стручне службе као помоћ студентској оранизацији у изради аката 

− Спроводити екстерну и интерну континуирану едукацију запослених из области 

коришћења нових рачунарских програма неопходних за рад 

− Увести методе похвале и опомене, као и стимулације и санкције, како би се 

повећало ангажовање ненаставноg особљa у обављању радних дужности 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 10  

Табела 10.1. Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколској  

установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  

Прилог 10.1: Решења о именовању чланова и конституисању Савета школе  

Прилог 10.2: Решење о именовању Директора  

Прилог 10.3: Пословник о раду Савета 

Прилог 10.4: Пословник о раду  Наставног  већа 

Прилог 10.5: Шематска организациона структура ВМШСС 

Прилог 10.6.  Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји поседује и 

располаже одговарајућим простором потребним за извођење наставе на основним и 

специјалистичким струковним студијама, као и за обављање административних и 

управљачких послова. 

Школа обезбеђује одговарајући број места за извођење наставе у амфитеатру, 

учионицама, кабинетима, лабораторијама, наставним базама, као и просторије за 

управу, административне службе, просторије за наставнике и сараднике, студентску 

службу, студентски парламент, библиотеку, читаонице, козметички салон и 

теретану. Школа изводи наставу у две смене. 

Школа поседује адекватну и савремену технику, лабораторијску и другу 

специфичну опрему која омогућује квалитетно извођење наставе како на основним 

струковним студијама тако и на специјалистичким струковним студијама. Школа 

континуирано усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама 

наставног процеса и бројем студената, а један о последњих новина је школска 

апотека намењена студентима студијског програма струковни фармацеутски 

техничар. 

Амфитеатар и учионице, опремљене су рачунарима са приступом интернету, 

видео пројекторима, озвучењем и осталом потребном техничком опремом за 

савремено извођење теоријске наставе. Кабинети садрже адекватну медицинску 

опрему за извођење практичне наставе, као и лабораторије за хемијске анализе су 

опремљене одговарајућом савременом техником и инструментима за квалитетно 

извођење наставе и вежби. 

Школа поседује и рачунарски кабинет за спровођење наставе, и на 

располагању је студентима како за наставне и студентске обавезе, тако и за 

ваннаставне активности. 

Студентима је такође на располагању и библиотека са великим бројем 

библиотечких јединица, две читаонице и рачунарима за рад. 

У склопу студентске службе уведен је Факултетски информациони систем 

(ФИС) који је намењен за праћење, адмнистрирање и организовање наставе и 

наставних процеса на високошколској установи. Студентима су у сваком тренутку 

доступне ифнормације о настави, распоредима наставе и испита,финансијском стању 

њихових рачуна, њиховом досадашњем успеху и обавезама које имају. 

Школа је обезбедила сталан приступ различитим врстама информација у 

електронском облику преко академске мреже КОБСОН, приступ значајним 

страними домаћим стручним и научним часописима, како у школи, тако и од куће. 

Осим у школи, настава се изводи и у наставним базама, са којима Школа 

сваке године обнавља уговоре, као што су: Општа болница Ћуприја, Општа болница 

Параћин, Општа болница Јагодина, Дом здравља Јагодина, Дом здравља Параћин, 

Клинички центар Крагујевац, Специјална болница Сокобања, Специјална болница 

Рибарска бања, Војномедицнска академија и др. 
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Процена испуњености стандарда 11  

Стандард 11 је испуњен. Школа располаже простором, лабораторијама и 

адекватном опремом потребном за квалитетно извођење наставног процеса. Пратећи 

мисију школе. Школа је у међувремену адаптирала спортску салу у амфитеатар са 

309 места, и оформила је апотеку школе. Потребно је даље осавремењавање 

кабинета и лабораторија у циљу побољшања неопходних услова за праћење 

савремених достигнућа из области медицине. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Квалитетан простор у власништву Високе 

медицинске школе струковних студија у 

потпуности је усклађен са потребама наставног 

процеса и одговарајућим стандардима+++ 

− Одговарајућа техничка, лабораторијска и друга 

опрема за квалитетно извођење наставе на 

стручним и стручно апликативним предметима, 

као и обављање истраживања.++ 

− Адекватно опремљен рачунарски кабинет 

са довољним бројем места за неометано и 
квалитетно обављање наставних 

(образовних) активности и научно-

истраживачког рада +++ 

− За студенте, наставно и ненаставно особље 

обезбеђен је стални и неометан приступ 

различитим врстама информација преко 
ФИС-а у електронском облику у 

рачунарским салама, канцеларијама, 

учионицама, лабораторијама, и од куће +++ 

− Обезбеђени радни услови како за студенте тако 

и за наставно и ненаставно особље.+++ 

− Одржавати постојећу и унапређивати квалитет 

и иновирати наставна средства за рад. 

− Даље развијати систем информационих 

технологија: набавити специфичне 

компјутерске програме и пратећу опрему 

(рачунарску и електронску) за административне 

послове, наставу, електронско учење и научна 

истраживања 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Недовољно простора у појединим наставничким 

и сарадничким канцеларијама за извођење 

индивидуалне консултативне наставе са 

студентима у терминима непосредно пре или 

после одржавања редовних наставних 

активности+ 

− Користећи постојеће информационе ресурсе 

развијати методе електронске консултативне 

наставе са студентима  

О Могућности Стратегија превенције 

− Могућности проширења делатности ВМШСС. 

+++ 

− Комерцијализовати услуге амфитеатра, 

теретане и козметичког салона и издавачке 

делатности кроз скриптарницу. 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Реална ситуација недовољне фаинансијске 

подршке од стране Министарства просвете и 

науке не обезбеђује довољно средстава за 

одржавање опреме и стално иновирање и 

замену информационо-комуникационе опреме 

која брзо застарева.++ 

− Обезбедити сопствена средства већим учешћем 

у међународним научним пројектима и 

комерцијализацијом услуга трећим лицима. 
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в) Предлог мера 

− Опремање кабинета савременом опремом за наставу и истраживање 

− Куповина нових лиценцираних софтвера 

− Обезбедити сопствена средства већим учешћем у међународним научним 

пројектима и комерцијализацијом услуга трећим лицима. 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 11 

Табела 11.1.  Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  

знајмљени  простор) са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, 

лабораторије, организационе јединице, службе)  

Табела 11.2.  Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 

наставном процесу и научноистраживачком раду  

Табела 11.3.   Наставно-научне и стручне базе
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Стандард 12: Финансирање 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћурији самостално планира 

распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску 

стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћурији обезбеђује јавност и 

транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских 

средстава израдом Извештаја о финансијском пословању као и Финансијског плана 

за сваку текућу годину, које усваја Савет Школе. 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћурији има дугорочно 

обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставног процеса и 

професионалних активности.  

Извори финансирања Школе су: 

− Приходи од Министарства просвете 

− Школарине и накнаде од студената 

− Накнаде за комерцијалне и друге услуге 

− Донације и поклони 

− И други извори, у складу са законом. 

Структура прихода Школе према изворима финансирања у последње три 

године приказана је у следећој табели: 

Година Структура прихода и примања 
Приход и 

примања (дин.) 

Учешће   у укупном 
приходу и 

примањима (%) 

2013 

Укупно приходи 143.689.000,00 100,00% 

Министарство просвете 65.453.000,00 45,55% 

Школарина, сопствени приходи 75.878.000,00 52,81% 

Меморандске ставке 1.731.000,00 1,20% 

Донације 627.000,00 0,44% 

2014 

Укупно приходи 148.059.000,00 100,00% 

Министарство просвете 65.007.000,00 43,90% 

Школарина, сопствени приходи 81.975.000,00 55,37% 

Меморандске ставке 344.000,00 0,23% 

Донације 733.000,00 0,50% 

2015 

Укупно приходи 160.013.000,00 100,00% 

Министарство просвете 58.052.000,00 36,28% 

Школарина, сопствени приходи 98.685.000,00 61,67% 

Меморандске ставке 812.000,00 0,51% 

Донације 2.464.000,00 1,54% 
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На основу података приказаних у претходној табели може се закључити да 

највеће учешће у укупним приходима Школе, обезбеђује Школа из сопствених 

прихода. Наше учешће у укупним приходима износи (50 - 60)%. Потребно је 

нагласити да су ова средства највећим делом намењена за зараде запослених, а да се 

средства добијена од Министарства просвете сваке године смањују.  

Смањење средстава за материјалне трошкове и текуће и инвестиционо 

одржавање, која добијамо од Министарства просвете, има за последицу покривање 

ових трошкова из сопствених прихода, што умањује фондове школе из којих се 

финансира набавка опреме, стручне и научне литературе, софтвера, средства за 

студијска и стручна путовања.  

Финансијским планом Висока медицинска школа струковних студија из 

Ћуприје, самостално планира да распоред и намену финансијских средстава за сваку 

буџетску годину, тако што се труди да обезбеди финансијску стабилност и 

позитивно пословање (ликвидност) у планираном временском периоду. 

Висока медицинска школа струковних студија из Ћуприје, обезбеђује јавност 

и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских 

средстава кроз финансијске извештаје о пословању. Финансијски извештаји се раде 

за период од годину дана. Наведене извештаје усваја Савет Школе. 

 

 

Процена испуњености стандарда 12  

 

Школа је остварила циљеве и испунила стандарде постављене стандардом 12, јер: 

 

1. има изворе финансирања усклађене са законом: 

− средства која обезбеђује оснивач; 

− школарине; 

− донације, поклоне и завештања; 

− накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

− и друге изворе, у складу са законом. 

−  

2. самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако 

да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем 

временском периоду. 

 

3. обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и 

начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и 

годишњи обрачун који усваја Савет Школе. 
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

−  Редовно се извештава Савет о финансијском 

резултату +++ 

− Школи је остављена законска могућност да из 

сопствених прихода обезбеди део финансијских 

средстава за финансирање. +++ 

− У Школи се спроводи рационална и 

транспарентна финансијска политика. +++ 

− Настојати да се у буџету Републике Србије 

обезбеде већа средства за финансирање 

делатности образовања у Школи. 

− Настојати да се из буџета Републике Србије 

финансирају материјални трошкови према 

јавним предузећима у пуном износу. 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Средства опредељена у буџету Републике 

Србије за реализацију наставно-научног 

процеса су недовољна. ++ 

 

−  Пружањем комерцијалних и консултантских 

услуга трећим лицима обезбедити што више 

сопствених средстава. 

О Могућности Стратегија превенције 

− Према Закону о високом образовању Школи је 

остављена могућност да накнадом за 

комерцијалне и друге услуге обезбеди додатна 

финансијска средства за финансирање. +++ 

− Школа има капацитете за реализацију 

активности којима би се увећали сопствени 

приходи Школе +++ 

− Тежити да се обезбеди уједначени прилив 

средстава из буџета и сопствених прихода, како 

се у случају мањег прилива са неког од извора 

финансирања не би угрозила стабилност 

финансирања Школе. 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Могуће је да економска криза утиче на смањење 

броја студената заинтересованих за студирање 

на у Школи, упркос ниским школаринама. +++ 

− Школа ризикује да смањи квалитет наставног и 

научноистраживачког рада у настојању да 

оствари додатна финансијска средства. +++ 

− Конкуренција пре свега приватних школа, уз 

драстично смањивање критеријума оцењивања 

студената, може умањити број уписаних 

студената на првој години Школе. ++ 

− Испитати могућности за смањење непотребних 

издатака Школе. 

 

в) Предлог мера 

− Набавити модуле за комплетирање информационог система Школе, како би се 

повезале Финансијска, Правна и Студентска служба 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 12  

Прилог  12.1. Финансијски план 

Прилог  12.2. Финансијски извештај за 2015. годину
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери 

квалитета   

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Висока медицинска школа струковних студија придаје велики значај улози 

студената у процесу обезбеђења квалитета, и то кроз рад студентских организација и 

студентских преставника у телима високошколске установе, као и кроз анкетирање 

студената о провери квалитета. 

          Улога студената у самовредновању и провери квалитета дефинисана је 

Статутом Школе и другим правним актима (Прилог 13.1). У складу с поменутим 

актима, Школа омогућава студентима одговарајући облик организовања, деловања и 

учешћа у процесу обезбеђења квалитета.У Високој медицинској школи струковних 

студија у Ћуприји је формиран Студентски парламет (Прилог 13.2) као орган 

високошколске установе који активно учествује у свим управљачким структурама 

школе. Студенти преко својих представника студентског парламента дају мишљење 

о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет 

Високе школе, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања. Школа 

настоји да мотивише представнике студентског парламента да дају своје предлоге, 

мишљења и активно се укључе у рад Савета школе, Наставном већу, Комисији за 

обезбеђење и контролу квалитета  као и у спровођењу анкета. Представници 

студентског парламента на својим редовним седницама са представницима 

студијских програма, редовно расправљају и анализирају рад комисије за обезбеђење 

и контролу квалитета и дају предлоге за унапређење истих. 

Студенти учествују у унутрашњој контроли процеса реализације наставе и 

испита. 

Школа организује и спроводи анкету којом се испитују ставови, мишљења као 

и предлози студената о питањима из свих области које су важне за процес 

образовања и унапређење квалитета и њене резултате чини доступним јавности кроз 

оцену квалитета и извештаја о самовредновању. Правилником о студентском 

вредновању квалитета студија (Прилог 2.3) предвиђено је обавезно анкетирање 

студената свих студијских програма. Анкетирање се спроводи писменим и 

електронским путем, добровољно је и анонимно. 

Анкете садрже питања на којима одговори могу да пруже информације о 

квалитету студијског програма, процесу наставе, условима рада , педагошког рада 

наставника и сарадника и стручног рада ненаставног особља. Анкетама се вреднује 

доступност и квалитет литературе, који су намењени студентима, опрема, простор и 

наставне базе за спровођење стручне праксе. У Прилогу 13.3  приказане су све 

анкете које попуњавају студенти у процесу евалуације квалитета Школе. Студенти 

су активно укључени да процењују и дају предлоге за осавремењавање студијских 

програма и стручне праксе боравком у високо специјализованим клиничко 

болничким центрима.  
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Процена испуњености стандарда 13  

 

Стандард 13 је испуњен.Школа је обезбедила значајну и активну улогу 

студената у обезбеђењу квалитета и то кроз рад Студентског парламента и 

студентских представника у органима и телима Школе, кроз анкетирање студената о 

квалитету Школе као и кроз учешће студената у унутрашњим контролама процеса 

реализације наставе и испита. Повратне информације од стране студената су 

неопходне за оцену овог стандарда као и за предлог корективних мера. 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Постојање иницијативе Студентског 

парламента, али и студената појединачно за 

сарадњу са Комисијом за обезбеђење и 

контролу квалитета +++ 

− Активно учешће студената у раду органа школе 

+++ 

− Студенти су значајни актери чије се мишљење 

уважава и поштује. 

− Студенти су равноправни партнери у 

комуникацији о самовредновању.  

− Исказивањем својих ставова студенати  утичу 

на квалитет наставе.++ 

− Успостављен систем електронског анкетирања 

+++ 

− Студенти активно учествују у оперативним 

тимовима Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитета+++   

− Формирање доступних кутија (сандучића) за 

сугестије и примедбе студената у вези 

унапређења квалитета.  

− Успостаљање веб портала Комисије за 

обезбеђење и контролу квалитета за студенте  

− Подстицати  студенте да иницирају предлагање 

поступака за обезбеђење и контролу  квалитета 

 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Учешће студената због личних интереса и 

залагање за слабије критеријуме и већу 

пролазност (нпр. на испитима) као и за стицање 

већег боја поена. ++ 

− Превелика очекивања студената.  

− Претеривање студената у захтевима.  

− Претенциозне сугестије. + 

− Површно попуњавање анкета и 

незаинтересованост одређеног дела 

анкетираних. ++ 

− Невалидност одговора због страха од казне. ++ 

−  

− Веће укључивање и боља контрола Студентског 

парламента у одабиру студената који су 

чланови комисија  

− Мотивисати студенте да што боље сагледају 

своје могућности остваривања њихових захтева 

− Што чешће објашњавати студентима значај 

анкетирања за њих и за сам квалитет Школе  

− Јасно предочити студентима све правилнике и 

процедуре рада органа Школе  

О Могућности Стратегија превенције 

− Повећање и одржавање сарадње са Студентским 

парламентом и организацијама других 

високошколских установа на националном и 

међународном нивоу. +++ 

− Добра сарадња са свршеним студентима и 

добијање повратних информација може 

повољно утицати на унапређење квалитета 

наставних планова. +++ 

− Унапређење сарадње са другим институцијама 

високог образовања у вези начина укључивања 

студената у процес самовредновања и проверу 

квалитета. 

− Унапређење контакта са свршеним студентима. 
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Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Незадовољство студената предузетим 

активностима у циљу побољшања квалитета 

наставног процеса на основу резултата 

вредновања. ++ 

− Кроз директну комуникацију перманентно 

обавештавати студенте о предузетим 

активностима и спровођењу корективних мера у 

циљу побољшања квалитета наставног процеса 

и решавања дефинисаних проблема. 

 

в) Предлог мера 

− Организација округлих столова и дискусионих група о улози студената у 

систему самовредновања и провери квалитета   

− Учинити широко доступним информације о одлукама донетим од стране органа 

школе и Комисије за обезбеђење и контролу квалитета, које се односе на 

Студентски парламент и обезбедити да информације буду прослеђене свим 

студентима у школи 

− У сарадњи са студентима потребно је усвојену стратегију обезбеђења квалитета 

и пратеће документе интензивније промовисати, примењивати, периодично 

преиситивати и усавршавати. 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 13 

Прилог 13.1: Извод из правних  аката Школе коју потврђују учешће студената у   

самовредновању и провери квалитета 

Прилог 13.1.1 Правилник о студентском вредновању квалитета студија  

Прилог 13.2:  Правилник о раду студентског парламента 

Прилог 13.3:  Анкетни листићи који студенти попуњавају 
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Стандард 14:Систематско праћење и периодична провера квалитета 

a) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји континуирано и 

сестематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши 

периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета поштујући притом 

принцип јавности у раду (Прилог  14.1).  

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји  обезбеђује 

спровођење поступака за контролу квалитета рада свих субјеката у систему 

обезбеђења квалитета, а који се састоји из усвојених правилника, процедура и 

одлука Наставног већа које се односе на Комисију за обезбеђење и контролу 

квалитета, као и извештаја Комисије за обезбеђење и контролу квалитета. На 

седницама Наставног  већа  одржаним 13.10.2009.године ВМШСС је усвојила 

„Стратегију обезбеђења квалитета Високе медицинске школе струковних студија у 

Ћуприји“ (Прилог 1.5) и исту иновирала  19.01.2016. године  (Прилог 1.1). Школа 

обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање података 

потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. 

 Посебну инфраструктурну подршку систематском прикупљању  и обради 

података потребних за оцену квалитета представља информациони систем  школе 

ФИС који повезује све релевантне податке и информације везане за наставни и 

процес подршке и обезбеђује њихову обраду и анализу за различите потребе.  

Информациони систем  школе ФИС омогућава студентима  да попуњавају анкете 

електронским путем и на тај начин редовно дају мишљења о свим битним аспектима 

рада Школе. (Прилог 14.2) 

Комисија за обезбеђење и контролу квалитета,  у складу са Правилником о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и  услова 

рада (Прилог 14.1), формира тимове које проверавају квалитет наставе на свим 

студијским програмима и испуњеност осталих стандарда квалитета. Сви документи 

које у току прикупљања и анализе података направи Комисија за обезбеђење и 

контролу квалитета се стављају на увид свим запосленима у  Високој медицинској 

школи струковних студија у Ћуприји и студентима на сајту Школе. (Прилог  14.1) 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји у  писаној  форми,  

редовно прибавља повратне информације од послодаваца, представника Националне 

службе за запошљавање и других одговарајућих организација о квалитету студија и 

свих студијски програма, као и о компетенцијама својих дипломираних студената. 

(Прилог  4.10) (Прилог 4.11) 

Пракса Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји је да своје 

програме периодично упоређује са страним високошколским установама у погледу 

квалитета, у делу који се односи на упоредивост студијских програма и размену 

студената.  У складу са тим интензивно се реализује размена студената и наставника  

између наше школе и високошколских установа из окружења тако да се позитивна 

искуства и корисне методе рада са тих високошколских установа примењују и у 

Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји. (Прилог 6.2) 
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Прилагођавајући студијске програме одредбама Закона о високом образовању 

и стандардима за акредитацију, један од основних критеријума је била упоредивост 

студијских програма са високошколским установама у најближем окружењу и 

сличним институцијама  у  иностранству. (Стандард 6 акредитованих студијских 

програма ВМШСС  доступни су на адреси http://www.vmscuprija.edu.rs/studijski-

programi/)   

 

Процена испуњености стандарда 14  

 

Стандард 14 је испуњен . Школа непрекидно, за сваку школску годину , прати 

ниво квалитета, путем извештаја Комисија за обезбеђење и контролу квалитета  у 

свим областима (наставно и ненаставно особље, наставни предмети, студијски 

програми, уџбеници и литература, студенти и оцењивање,...) и обавља периодично 

самовредновање и проверу нивоа квалитета током којих проверава спровођење 

утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета и достизање жељених 

стандарда квалитета. За те потребе је усвојен Правилник о самовредновању и 

оцењивању квалитета студијких програма, наставе и услова рада. Резултати 

самовредновања, годишњи извештаји о раду Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитета, као и акциони планови рада за наредну годину, разматрају се на 

седницама Наставног већа Високе медицинске школе струковних студија и доступни 

су студентима и  јавности на интернет страници школе.   

 

 

 

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) 

S Предности Стратегија појачања предности 

− Постојање утврђене методологије за 

спровођење контроле квалитета и испуњености 

стандарда +++ 

− Редовно спровођење контроле квалитета и 

испуњености стандарда +++ 

− Усаглашеност са стратегијом обезбеђења 

квалитета других  високошколских установа у 

Србији, окружењу  и иностранству +++ 

− Успостављена инфраструктура за систематски 

надзор и обезбеђење квалитета(Комисија за 

обезбеђење и контролу квалитета, људски 

ресурси, информатичка подршка) +++ 

− Сва усвојена документа везана за контроле 

квалитета су доступна јавности на веб страници 

Школе +++  

− Постојање повратних информација о 

компетенцијама свршених студената +++ 

− Постоји запослено ненаставно особље са 

капацитетом да помогне у контроли квалитета и 

испуњености стандарда +++  

− Руководство Школе је заинтересовано за 

унапређење постојећег начина контроле 

квалитета ++  

− Предвидети средства за рад на пословима 

контроле квалитета у буџету Школе 

− Јавно похвалити и наградити запослене и 

студенте који су се ангажовали на пословима 

контроле квалитета 

− Редовније  прибављање повратних информација 

о компетенцијама свршених студената  



Висока медицинска школа  струковних студија у Ћуприји                                                                          Стандард 14 

Страна 65 од 70 

W Слабости Стратегија уклањања слабости 

− Површно попуњавање анкета ++ 

− Недовољно ангажовање наставника у 

мотивисању студената за развијање свести о 

значају  критичког приступа при попуњавању 

анкета++ 

− Недовољно се користе подаци контроле 

квалитета за планирање будућих активности + 

− Информисати студенте о конкретним 

променама које су произашле из резултата 

спроведених анкета 

− Упознавање наставника о значају података 

добијиних студентским анкетирањем  

− При планирању активности увести обавезу 

предходне анализе извештаја о контролама 

квалитета 

О Могућности Стратегија превенције 

− Едукација чланова Комисије за обезбеђење и 

контролу квалитета ++ 

− Отварање образовног простора у Европи и свету 

доноси потребу за поређењем , по квалитету , са 

страним високошколским установама ++ 

− Формирати још бољу софтверску подршку 

контроли квалитета и испуњености стандарда 

− Стално унапређивати систем контроле 

квалитета и испуњености стандарда по 

моделима сличних високошколских установа 

Т Опасности Стрaтегија елиминације 

− Захтеви Комисије за акредитацију, у погледу 

овог стандарда, из године у годину расту , што 

додатно оптерећује запослене +++ 

− Недовољна финансијска подршка за 

реализацију постављених циљева ++ 

− Комисија за обезбеђење и контролу квалитета 

нема довољан капацитет рада , јер јој недостаје 

административно-техничка подршка+ 

− Потенцијални губитак мотивације запослених 

који су ангажовани у  Комисији за обезбеђење и 

контролу квалитета  

− Стимулација запосленима који се додатно 

ангажују у систему обезбеђења квалитета 

 

в) Предлог мера 

− Наставити са контролом квалитета и дорадом нових процедура за обезбеђивање , 

контролу и унапређење квалитета   

− Доношење одредби којима се дефинише обавеза наставника и сарадника да 

учествују у раду и организованим активностима Комисије за обезбеђење и 

контролу квалитета 

− Стимулација запосленима који се додатно ангажују у систему обезбеђења 

квалитета 

− Јачање сарадње са Студентским парламентом у области анализе резултата 

вредновања квалитета наставе и доношење корективних мера 

− Информисати студенте о конкретним променама које су произашле из резултата 

спроведених анкета 

 

г) Показатељи и прилози за стандард 14  

Прилог 14.1 Информације  презентоване  на  сајту  високошколске  установе  о 

активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и  периодичну  проверу 

квалитета  у  циљу  одржавања  и  унапређење  квалитета  рада  високошколске 

установе 

Прилог 14.2  Уговор о одржавању ФИС-а
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Прилози уз Извештај о самовредновању 

 

СТАНДАРД 1 

Прилог 1.1    Стратегија обезбеђeња квалитета ВМШСС у Ћуприји од 19.01.2016.  

године 

Прилог 1.2    Мере и субјекти обезбеђења квалитета 

Прилог1.2.1   Статут  

Прилог1.2.2   Правилник о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета 

Прилог1.2.3   Одлука о именовању чланова Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитета 

Прилог 1.3    Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета  у 

периоду од 2016-2019.године 

Прилог 1.3.1  SWOT анализа и Акциони план са елементима за спровођење 

стратегије за контролу и обезбеђење квалитета за период од 2012-

2015.године 

Прилог 1.4    Одлука Наставног Већа о усвајању Извештаја о самовредновању 

Прилог 1.5    Стратегија обезбеђeња квалитета ВМШСС у Ћуприји од  

13.10.2009.године 

 

СТАНДАРД 2 

Прилог 2.1.   Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

Прилог 2.2.   Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета 

Прилог 2.3.   Правилник о студентском вредновању квалитета студија 

Прилог 2.4.   Политика обезбеђења квалитета од 24.02.2016. 

Прилог 2.4.1. Политика обезбеђења квалитета од 13.10.2009. 

Прилог 2.5.    Стандарди за обезбеђење квалитета Високе медиинске школе 

струковних студија у Ћуприји - Интерни стандарди;  

Прилог 2.5.1  Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса ПО-01 

Прилог 2.5.2  Поступак за обезбеђење квалитета потребних ресурса ПО-02 

Прилог 2.5.3  Поступак за обезбеђење квалитета у процесу управљања ПО-03 

Прилог 2.5.4  Пратећи обрасци 

Прилог 2.6.   Акциони план Комисије за обезбеђење и контролу квалитета  за 

школску  2015/2016.годину 

Прилог 2.6.1. Акциони план рада Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2012/2013. годину 

Прилог 2.6.2. Акциони план рада Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2013/2014. годину 

Прилог 2.6.3. Акциони план рада Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2014/2015. 

Прилог 2.7.   Извештај о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

2014/2015. годину. 

Прилог 2.7.1. Извештаји о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2012/2013. годину 
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Прилог 2.7.2. Извештаји о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за 

школску 2013/2014. годину  

Прилог 2.8.   Веб  страница ВМШСС - документи система квалитета.  

 

СТАНДАРД 3 

Прилог 3.1.   Формално успостављено тело (комисија) с конкретном одговорношћу 

за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод 

из Статута) и опис рада 

Прилог 3.2.   Списак свих анкета 

Прилог 3.2.1. Сви анкетни упитници  

Прилог 3.2.2. Анализа резултата спроведених анкета  

Прилог 3.3.   Документи о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 

превентивних мера 

 

СТАНДАРД 4 

Табела 4.1.   Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  

високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на 

свим  годинама студија у текућој и претходне две школске године 

Табела 4.2.    Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  

уписаних)  у претходне три школске године у  оквиру  акредитованих  

студијских програма 

Табела 4.3.    Просечно трајање студија у претходне три школске године. 
 

Прилог 4.1.   Уверења о акредитацији свих студијских програма 

Прилог 4.2.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за све студијске 

програме 

Прилог 4.3.   Изводи из записника Комисије за обезбеђење и контролу квалитета - 

анализа добијених резултата на основу спроведеног анкетирања код 

дипломираних студената 

Прилог 4.4.   Анализe пролазности и успешности студената на испитима за сваки 

студијски програм на нивоу школске године 

Прилог 4.5.   Измене у оквиру појединих студијских програма 

Прилог 4.6.   Табеле мапирања предмета студијских програма 

Прилог 4.7.   Табеле оптерећења студента 

Прилог 4.8.   Анализа квалитета студијских програма на основу резултата анкете за 

вредновање појединачних предмета  

Прилог 4.9.   Упутства за израду радова 

Прилог4.10.  Извештај националне службе за запошљавање Медицинска струка 

2013 - 2015 

Прилог 4.11. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим 

квалификацијама дипломаца. 

Прилог 4.12. Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о 

квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.13. Резултати анкете код студената који су дипломирали пре више од 

годину дана 
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СТАНДАРД 5 

Прилог  5.1.   Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  

Прилог 5.2.    Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 

наставе 

Прилог  5.3.   Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање 

активних компетенција наставника и сарадника  

Прилог 5.3.1: Програм развоја наставног кадра 

Прилог 5.4:    Правилник о образовању и стручном усавршавању запослених  

Прилог 5.5:    Правилник о избору наставника 

Прилог 5.6:    Правилник о студијама 

 

СТАНДАРД 6 

Табела 6.2.     Списак наставника и сарадника запослених у високошколској 

установи, учесника у текућим домаћим и међународним пројектима  

Табела 6.3.     Збирни  преглед  научноистраживачких резултата у установи у 

претходној календарској години према критеријумима Министарства.  

Табела 6.4      Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5.     Листа   одбрањених  докторских   дисертација  (име кандидтата, име 

ментора,  назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) 

у високошколској установи у претходне три школске године 

Прилог 6.1: Публикација Норвешког центра за интернационалну сарадњу и 

 високо образовање 

Прилог 6.2: Уговори о сарадњи  

Прилог 6.3: Мрежа Високих школа Европе (ЕНМ) 

Прилог 6.4:     Процедуре за размену студената  

Прилог 6.5:     Извештај са одржане конференције ЕНМ-а 

Прилог 6.6: Списак наставника на усавршавању 

Прилог 6.7:    Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на   укупан  број 

наставника и сарадника на високошколској установи 

Прилог 6.8:    Списак акредитованих континуираних едукација код Здравственог 

савета Србије  

 

СТАНДАРД 7 

Табела 7.1.     Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у 

високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним 

временом , ангажовање по уговору)  

Табела 7.2.     Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској 

установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, 

ангажовање по уговору)  

Прилог 7.1.    Правилник о избору наставника и сарадника 

Прилог 7.2.    Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја 

запослених наставника на нивоу установе  

Прилог 7.3.    Извод из финансијског плана   
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Прилог 7.4.    Извештаји о спроведеним интерним контролама квалитета наставе и 

оцењивања 

Прилог 7.5.    Анкетни упитници за вредновање педагошког рада наставника  

 

СТАНДАРД 8 

Табела 8.1.     Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и 

годинама студија на текућој школској години  

Табела 8.2.     Стопа успешности студената 

Табела 8.3.     Број уписаних студената  у 2015/16. годину у односу на остварене 

ЕСПБ бодове 

Прилог 8.1.    Процедуре за  упис студената 

Прилог 8.2.    Конкурс за упис студената на прву годину студија 

Прилог 8.3.    Правилник о начину полагања  и оцењивања на испиту 

Прилог 8.4.    Кодекс професионалне етике 

Прилог 8.5.    Резултати анкете студената о условима и организацији студентских 

програма        

Прилог 8.6     Анкета студената за оцену квалитета пцењивања и процеса реализације 

испита 

Прилог 8.7.    Корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 

процедура оцењивања 

Прилог 8.8.    Правилник о специјалистичким студијама 

 

СТАНДАРД 9 

Табела 9.1.     Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  

Табела 9.2.     Попис информатичких ресурса 

Прилог 9.1     Правилник о уџбеничкој литератури и издавачкој делатности  

Прилог 9.2.    Правилник о раду библиотеке 

Прилог 9.3.    Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори 

наставници запослени на установи са бројем наставника на установи 

Прилог 9.4     Списак уџбеника и монографија издатих од стране Школе  

Прилог 9.5.    Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени 

на високошколској установи (са редним бројевима)  

 

СТАНДАРД 10 

Табела 10.1. Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколској  

установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  

Прилог 10.1: Решења о именовању чланова и конституисању Савета школе  

Прилог 10.2: Решење о именовању Директора  

Прилог 10.3: Пословник о раду Савета 

Прилог 10.4: Пословник о раду  Наставног  већа 

Прилог 10.5: Шематска организациона структура ВМШСС 

Прилог 10.6.  Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби 
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СТАНДАРД 11 

Табела 11.1.   Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  

знајмљени  простор) са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, 

лабораторије, организационе јединице, службе)  

Табела 11.2.  Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 

наставном процесу и научноистраживачком раду  

Табела 11.3.   Наставно-научне и стручне базе 

 

СТАНДАРД 12 

Прилог  12.1. Финансијски план 

Прилог  12.2. Финансијски извештај за 2015. годину 

 

СТАНДАРД 13 

Прилог 13.1: Извод из правних  аката Школе коју потврђују учешће студената у   

самовредновању и провери квалитета 

Прилог 13.1.1 Правилник о студентском вредновању квалитета студија  

Прилог 13.2:  Правилник о раду студентског парламента 

Прилог 13.3:  Анкетни листићи који студенти попуњавају 

 

 

СТАНДАРД 14 

Прилог 14.1 Информације  презентоване  на  сајту  високошколске  установе  о 

активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и  периодичну  проверу 

квалитета  у  циљу  одржавања  и  унапређење  квалитета  рада  високошколске 

установе 

Прилог 14.2  Уговор о одржавању ФИС-а 

 

 


