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Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм трогодишњих струковних студија за струковну медицинску сестру  траје шест 

семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршног 

испита кроз израду дипломског рада и усмену презентацију стиче се звање ,,струковна медицинска 

сестра“. 

Програм је заснован на:  

- Потребама друштва за високо образованим медицинским сестрама које су у стању да 

одговоре развоју медицинске струке 

- Закону о високом образовању Републике Србије 

- Смерницама СЗО и ИЦН (Who European Strategy for Nersing and Midwifery Education, WHO, 

2001; Минхенске декларације о здравственој нези – Who 2000; Међународне организације 

рада ILO, 1977) 

- Потребама сестара за образовање и професионални развој 

Садржај и распоред свих предмета омогућава студенту да сагледа и уочи важност повезивања 

теорије са праксом кроз здравствене неге. Део студијског програма, стручно-апликативни предмети 
упознају и обучавају студента са процесима и процедурама у обалсти за које се студент 

оспособљава. Студент изучава и стручне предмете.  
 

Врста студија и исход процеса учења 
 

Основне струковне студије пружају добру основу за сестринску праксу.Свака наставна година 

вреднована је  са 60 ЕСП бодова. 
По завршетку студија студент ће бити оспособљен: 

-  да из добијених информација одреди приоритете у планирању, пружању и вредновању 

здравствене неге за појединца и заједницу. 

- да одржава и унапређује здравље сваког појединца кроз одговарајуће коришћење доступних 

ресурса. 

-  да минимизира утицај ризикофактора на здравље и разуме факторе који доприносе здрављу.  
- да пружа здравствену негу оболелим, онеспособљеним и умирујућим,  уз коришћење високе 

технологије. 

- да преузме улогу у настави здравствене неге и учествује у процесима учења и помоћ 
другима да уче. 

- да даје одговарајући стручни допринос мултидисциплинарном тиму 

- да учествује у менаџменту и надзору у здравственим установама 
- да истражује у сестринској пракси на пољу здравствене неге. 

У другој години студент се опредељује за четири изборна предмета од шест понуђених, а у трећој за 

три од пет понуђених. Изборни предмети обухватају стручне и стручно-апликативне предмете. Од 

стручних предмета у изборне предмете уврштени су предмети ургентна стања, ментална хигијена и 

исхрана и дијететика, а од стручно-апликативних заступљене су здравствене неге у различитим 

дисциплинама како би се студент већ при избору предмета усмеравао за професионалну праксу. 
 

Метод извођења наставе: настава се изводи у облику предавања, тимске презентације семинарских 
радова, консултација, тематских и проблемских разговора, кабинетских вежби и практичне наставе. 

Студент је активан у процесу извођења наставе у току недеље, семестра и године. Теоријска настава 

и кабинетске вежбе се изводе у слушаоницама и кабинетима у школи, a практична настава се 
реализује у наставним базама (здравствене установе, установе социјалне заштите, предшколске и 

школске установе). 

Практична настава се изводи у малим групама под руководством наставника и сарадника у настави 
којом приликом студент повезује теорију и праксу у решавању проблема. Практични рад се 

реализује у наставним базама где студент активно примењује стечено знање. Студент може да 

престане са образовањем по програму на који се претходно уписао и да настави са образовањем на 

другом програму методом преноса кредита. План и програм је сачињен тако да студент може да 

настави студије и на другим високим школама медицинске струке. 
 

Стручни назив 

Високошколска диплома струковних студија са стручним називом Струковна медицинска сестра. 

 

 



Стандард 2. Сврха студијског програма 
Сврха студијског програма струковна медицинска сестра је образовање потребног стручног кадра 

имајући у виду нове приступе здрављу и здравственој политици који се заснивају на заштити и 

унапређењу здравља а који захтевају промене сестринских функција и компетенција.  

Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса 
сваком поједицну у здрављу и болести. Зато студент треба да овлада основним теоријским и 

практичним знањима како би се несметано усмеравао за будуће занимање. 

На основу наставног плана и програма струковна медицинска сестра може да одговори потребама за 
негу на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. Податак је да у Србији има 

4% сестара са вишом медициском школом од укупног броја сестара (43000 сестара). СЗО у својим 

извештајима саопштава да 65-75% услуга у здравству пружају сестре. 

Наставни планови и програми здравствене неге су у складу са стратегијом образовања сестара до 

2010. године (Копенхаген 1998. година) у којој се иницира развој хуманих ресурса довољно 

образованих за очување и унапређење здравља,. ''Боље здравље за све у трећем милениуму''. Влада  

и Министарство здравља Р.Србије 2003. године) и препорукама Минхенске и Болоњске декларације. 

Сестра се оспособљава да ради као члан мултидисциплинарних тимова у свим медицинским 

дисциплинама на решавање сложених медицинских проблема. Стицањем знања и одређених 

вештина из студијског програма сестра постаје компетентна и препознатљива у домену здравља 
поједица, породице, групе/заједнице. 

Сестре професионалну праксу обављају самостално (независно), или зависно (члан здравственог 

тима) под воћством других профила, најчешће лекара за извршавање терапијских, дијагностичких и 

рехабилитационих поступака.  

Струковне студије за струковну медицинску сестру, као део система високог образовања, треба да 

усклади систем образовања сестара код нас са европским стандардима. 

 

Сврха сдудијског програма је 

- Подизање нивоа стручних компетенција сестара 
- Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите 

- Усклађивање образовања сестара Р.Србије са образовањем сестара у европи и трансфер 

стечених кредита 
- Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда 

- Стандардизовање, вредновање знања вештина и стручних компетенција сестара 

- Да студенте припреми и оспособи за самовредновање и континуирано образовање 
- Да сестре својим професионалним радом  допринесу развоју здравственог система у 

Р.Србији 

- Да свршени студент буде одговоран за здравствену негу у целости. 

 

Свршени студент струковних студија, струковна медицинска сестра оспособљава се за рад у 

болницама, домовима здравља, диспанзерима, саветовалиштима, патронажној служби, заводима ЗЗ, 

климатским лечилиштима, старачким домовима, школама и предшколским установама и у 

приватном сектору што је јасно издваја од других здравствених радника у здравственом систему.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Циљеви који су дефинисани на студијском програму за струковну медицинску сестру, односе се на 

стицање компетенција за професионални рад и то су:  

- Планирање и извршавање професионалних задатака у здравственој нези 

- Критичко процењивање и одлучивање у односу на стручну праксу 
- Стицање теријског и практичног знања за вршење професионалне праксе струковне 

медицинске сестре. Она може да делује самостално или у тиму у складу са Минхенском 

Декларацијом до максимума свог професионалног потенцијала 
- Извршавање високосложених и одговорних послова у области здравствене неге 

- Стицање знања и вештина за релативну процену, рано откривање и превенцију болести, 

превенцију инвалидитета, стратегије развоја заједнице, едукацију појединца, породице, 

групе/заједнице, 

- Правилно вођење документације здравствене неге, организацију здравствене неге, 

истраживање у здравственој нези, 

- Оспособљавање студента да препозна обим професионалне аутономије и одговорности уз 

поштовање холистичког приступа у односу на кориснике, 

- Оспособљавање студента да професионалну праксу реализује по важећим стандардима 

зравствене неге и да се оспособи за процењивање исхода пружених услуга, 
- Да се оспособи за обављање налога лекара 

- Да препознаје узроке и последице проблема, начина живота и понашања појединца, групе 

- Да се оспособи струковна медицинска сестра која може да се укључи у здравствени тим за 

негу 

- Да се оспособи сестра за поштовање законитости, моралних вредности и стручне 

одговорности 

- Да се оспособи за доношење исправних одлука у решавању актуелних и потенцијалних 

проблема кроз креативан рад и логично закључивање 

- Да стечена знања из медицицинских, друштвених, педагошких наука и из здравствене неге 
валидно користи за обављање стручне праксе. 

 

Наведени циљеви студијског програма здравствене неге пружају могућност струковној 

медицинској сестри да настави образовање ка специјалистичким студијама.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 
Студенти који заврше струковне студије на студијском програму за струковну медицинску сестру 

стичу знања и усвајају вештине из здравствених нега опште образовних и стручних  предмета. 

Струковне медицинске сестре оспособљавају се за рад са здравом и болесном популацијом свих 

старосних доби. У популацији здравих сестра ради на очувању, унапређењу и промоцији здравља, 
као и на изградњи здравих стилова живота у циљу превенције хроничних незаразних болести 

(кардиоваскуларна обољења, дијабетес мелитус, респираторна обољења, малигна обољења и др.). 

Код оболелих и повређених, струковна медицинска сестра оспособљава се за рад по принципима 
савремених метода дијагностике, лечења, рехабилитације и здравствене неге.   

Струковна медицинска сестра је партнер кориснику здравствене неге кроз савремене приступе 

(решавање проблема, креативност у раду, доношење етичких одлука, поштовање етичких принципа 

и др.). 

Обзиром да наставни план одсликава стручни профил образовања концепцијски се предлаже 

троугаони комплекс студија као модел садржаја образовања. Међузависност развој вештина која 

интегрише теорију и праксу; садржај праксе која обједињава истраживање, евалуацију, здравствену 

заштиту и међупрофесионалну сарадњу; и вештине у пракси, одређују исход дипломираног 

стручњака одговарајућег профила. 

Од студената који заврше струковне студије за струковну медицинску сестру очекујемо да: 
- се повећа стручна и стваралачка ефикасност 

- се повећа проходност и мобилност према вишим степенима и облицима образовања и 

усавршавања 

- се омогући савладавање вештина у превенцији и свим специјалистичким гранама медицине 

- се омогући усклађеност образовног профила са захтевима рада у струци 

- самостално и тимски ради у оквиру здравствене неге у свим специјалистичким 

дисциплинама; 

- препознаје улоге свих здравствених радника у тиму; 

- идентификује и разуме психолошке и патолошке процесе који су саставни део њене стручне 
активности; 

- сагледава човека као био-психо-социјални модел; 

- тачно примењује дијагностичке и терапијске процедуре; 
- у области здравствене неге планира, спроводи и оцењује акције и интервенције; 

- препознаје факторе ризика за здравље и минимизира њихов утицај на појединца или групу; 

- зна да препозна болесна стања кроз јасно тумачење знака и симптома; 
- поштује принципе асептичног рада; 

- спроводи принципе здравственог васпитања и образовног рада; 

- води здравствену документацију; 

- прати иновације у струци и по могућству их користи у својој пракси; 

- користи информационо-комуникационе технологије; 

- обавља надзор над особљем које је у тиму за здравствену негу  

- обезбеђује потребне ресурсе 

- активно учествује у организационо-руководећим пословима; 

- едукује сараднике са нижим степеном образовања; 
- пружа психолошку подршку оболелима и породици у терминалној фази болести; 

- користи стручну литературу и преноси знања другима. 

 
Студијски програм струковних студија струковна медицинска сестра је целовит, интегрисан, 

интердисциплинаран, научно утемељен и усклађен са Болоњском декларацијом, омогућава 

мобилност студената. Наставни план и програм је у складу са законом и стандардима за 

акредитацију. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Стандард 5. Курикулум 
Студијски програма за струковну мединску сестру припада струковним студијама и студије трају 

три године, односно шест семестара са укупно тридесет и три предмета од чега су двадест и два 

обавезна. 

 
Структуру обавезних предмета чине пет опште образовних предмета са укупно 27 бодова, 

тринаест  стручних предмета са укупно 72 бода, петнаест стручно-апликативних предмета са 

81 бодом и седам изборних предмета са 36 бодова, јер се од једанаест изборних предмета бирају 
седам. 

 

Опште образовни предмети су заступљени у првој години студија са циљем да се студент упозна са 

опште-образовним садржајима како би несметано пратио циљане саджаје везане за струку којом ће 

се професионално бавити. Кроз предмете опште-образовних садржаја студент стиче знања из 

социјалне интеракције и комуникације и тако ствара предуслов да научено током студија користи у 

пракси за све људе. 

 

Стручни предмети су распоређени у све три године студија, али је њихова концетрација у другој 

години из разлога што се за струковне студије из здравствене неге категоришу као основа за 
изучавање стручно - апликативних предмета. 

 

Стручна знања из медицинских дисциплна омогућавају студентима да разумеју физиолошке и 

патолошке процесе који се дешавају код човека током животног циклуса. Изучавање стручних 

предмета је логичан след ствари током изучавања опште образовних предмета, јер струковна 

медицинска сестра која се образује на овим струковним студијама ради за људе и са људима. 

Стручни предмети обезбеђују студенту довољно знања из ове групе предмета и омогућавају 

студенту да започне избор професионалног ангажовања. 

 
Само теоријска знања нису довољна да се студент припреми за професионални рад и студенти 

струковних студија здравствена нега изучавају стручно-апликативне предмете који јасно 

опредељују студенте за здравствену негу као научну дисциплину у систему здравствене заштите. 
Ови предмети су сконцентрисани у другој и трећој години студија и имају за циљ да се научени 

садржаји имплементирају у праксу кроз моделе практичне наставе. Кроз садржаје стручно-

апликативних предмета студенти се упознају са савременим садржајима у здравственој нези који су 
прихваћени у многим развијеним земљама са тенденцијом  да се здравствена нега у свим 

дисциплинама и за све популационе групе усавршава (препорука СЗО и ИЦН) – Минхенска 

декларација. 

 

Изборних предмета у наставном плану има једанаест и то девет стручно-апликативних предмета од 

којих студент бира три/четири и два/три стручна, које студент такође може да изабере. Изборни 

стручно апликативни предмети  опредељују студента са којом популацијом жели да ради 

професионално и из тих предмета стиче проширена знања, што му омогућава да стекне веће 

компетенције - аутономност у тој области здравствене неге. Изборни предмети из стручно-
апликативних предмета заокружују целовитост клиничко стручних садржаја и омогућавају студенту 

да се одлучи између професионалног ангажовања на нивоу примарне, секундарне или терцијалне 

здравствене заштите. 
Студент је ангажован 40 часова недељно за теоријску и практичну наставу. 

 

Изучавањем овог програма, свршени студент, струковна медицинска сестра је компетентна и 

оспособљена да ради у области неге. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

првог нивоа студија ………………………………………………………………. 
(ако студијски програм има изборна подручја-модуле, тада за свако изборно подручје модул дати комплетан план студија 

за све године студија, и обавезно Блок табелу 5. која приказује везу између изборних подручја-модула) 

Р.бр. Ш Назив предмета С Тип 
Статус 

пред. 

Часови активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В Д 

ПРВА ГОДИНА 

1. МС1101 Анатомија I С О 2 1   5 

2. МС1102 Медицинска  етика I АО О 2 0   4 

3. МС1103 Енглески  језик I АО О 3 0   5 

4. МС1104 Здравствена  нега 1 I СА О 3 4   7 

5. МС1105 Здравствено васпитање I СА О 3 2   5 

6. МС1206 Физиологија II С О 3 0   5 

7. МС1207 Здравствена  нега 2 II СА О 3 3   5 

8. МС1208 Информатика и статистика II АО О 2 2   6 

9. МС1209 Психологија II AO О 3 0   6 

10. МС1210 Социјална  медицина II АО О 3 1   6 

11.  Стручна пракса       600 6 

 Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60 

ДРУГА ГОДИНА 

1. МС2311 Психијатрија III С О 3 0   6 

2. МС2312 Фармакологија III С О 3 0   5 

3. МС2313 Здравствена нега у инфектологији III СA О 2 2   5 

4. МС2314 Хирургија III С О 3 0   6 

5. МС2418 Гинекологија и акушерство IV С О 3 0   7 

6. МС2419 Педијатрија IV С О 4 0   6 

7. МС2420 Интерна  медицина IV С О 3 0   7 

Предмет изборног блока Бирају се 2 из 3 и 2 из 4 семестра. 

1. МС2315 
Инфективне болести са 

епидемиологијом 
III С И 2 2   4 

2. МС2316 Ургентна  стања III С И 2 2   4 

3. МС2317 Здравствена нега у рехабилитацији III СА И 2 2   4 

4. МС2421 Здравствена нега у педијатрији IV СА И 2 3   4 

5. МС2422 
Здравствена  нега  у  гинекологији и 

акушерству 
IV СA И 2 3   4 

6. МС2423 Здравствена  нега  у психијатрији IV СA И 2 3   4 

7.  Стручна пракса       200 2 

 Укупно часова активне наставе на години студија =615  60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. МС3524 Неурологија  са  негом VI С О 3 2   7 

2. МС3525 
Здравствена нега у интерној медицини 

1 
V СA О 3 3   6 

3. МС3526 Здравствена нега у хирургији 1 V СA О 3 2   5 

4 МС3630 
Организација здравствене неге са 

менаџментом 
VI СА О 2 2   5 

5. МС3631 
Здравствена  нега у примарној 

здравственој заштити 
V СА О 2 3   5 

Предмет изборног блока 2. (бирају се2 из V и 1 из VI семестра) 

1. МС3527 Исхрана  и  дијететика V С И 2 2   5 

2. МС3528 Здравствена нега старих V СА И 2 2   5 

3. МС3529 Ментална хигијена V С И 2 2   5 

4. МС3632 
Здравствена  нега у интерној медицини 

2 
VI СА И 2 3   7 

5. МС3633 Здравствена нега у хирургији 2 VI СА И 2 3   7 

6.  Стручна пракса       600 10 

 Укупно часова активне наставе на години студија = 600   

 Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 1815   

           

  Укупна стручна пракса       1400 18 

  Завршни рад       120 5 

          60 



Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност 

студијског програма 
Студиски програм струковних студија за струковну медицинску сестру омогућава студенту 

иновиране програме и савремена знања из области за коју се студент образује. Понуђени наставни 

план (број, распоред и садржај предмета) је прилагођен потребама струковне медицинске сестре за 
практични рад и у потпуности одговара потребама струке и друштва у целини. Како се струковна 

медицинска сестра припрема за практичан рад у систему здравствене заштите то је акценат у 

образовању ових кадрова на практична искуства кроз интерактивну наставу и групни рад. Тиме 

студиски програм здравствена нега оправдава савременост у образовању и поштује принципе 

Болоњске декларације. У садржају наставног плана и програма највише су заступљени стручно 

апликативни предмети чији је садржај иновиран, савремен и  у складу са светским и еропским 

токовима имајући у виду да је здравствена нега глобална стратегија и да свршени студент потврђује 

свој кредибилитет кроз практичан рад. За проверу стручне способноси студентима је омогућено да 

то учине у савремено опремљеним кабинетима циљане намене или у наставним базама здравствених 
образовних и социјалних установа које су партнери са школом што потврђује интензивна сарадња. 

 

Студиски програм иницира код студента праћење иновација у земљи и вам земље кроз учешће 
студената на стручним скуповима и укључивање студената у домаће и међународне пројекте и 

размене. Из међународне сарадње коју је остварила школа студенти су у прилици да имају гостујуће 

професоре из различитих области. Студиски програм је усаглашен са стандардима који 

подразумевају: услове уписа, трајање студија, испуњеност циљева за прелазак у наредну годину, 

стицање дипломе, начина студирања на студиском програму здравстена нега у нашој земљи и 

земљама европске уније. Студиски рограм омогућује студенту да може да прелази на сличне 

програме и пренесе стечени број бодова из одређенх предмета на други студиски програм. Студиски 

програм струковних студија за струковну медицинску сестру је усклађен у циљу предметно 

специфичних стандарда који су потребни за акредитацију. 
Програм има дефинисану структуру студиског програма, сврху, циљеве, компетенције 

дипломираног студента, курикулум, спецификацију предмета, листу опше образовних, стручних, 

стручно апликативних и изборних предмета. 
 

У изради студиског програма коришћене су препоруке СЗО и ИЦН за образовање кадрова 

здравствене струке и коришћен је документ Минхенска декларација чије препоруке су актуелне и 
спроводе се на нивоу земаља европске уније у процесу реформи образовања до 2010 године уз 

активно учешће свих министарстава земаља европе као и наше земље. 

 

Студиски програм може несметано да се реализује јер има обезбеђене просторије, кадровске услове, 

потребну опрему, литературу и информациону технологију за квалитетно студирање. 

 
Студијски програм Високе медицинске школе у Ћуприји је упоређиван са: 1. Високом школом за здравство – 

Универзитет у Љубљани; 2. Високом школом  у Норвешкој – Тротхејм; 3. Високом школом за здравствене 

раднике у Фрибургу – Швајцарска; 4. Високом здравственом школом у Марибору и 5. факултетом за сестре 

Лариса – Грчка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 7. Упис студената 
У складу са потребама друштва односно здравственог, образовног и сектора социјалне заштите 

Висока медицинска школа у Ћуприји планира да упише шестдесет студената за текућу школску 

годину на студиски програм здравствена нега - струковна медицинска сестра. Број планираних 
студената је у складу са кадровским, просторним и материјалним ресурсима школе. Висока 

медицинска школа у Ћуприји има сталну комуникацију са ресорним министарствима просвете и 

образовања, здравственим установама и другим институцијама где струковне медицинске сестре 

удружују рад и добија релевантне податке о броју потребних сестара за праксу. Такође, школа прати 

израду и усвајање стандарда и норматива у здравственом сектору и на основу тих показатеља 

планира број студената који ће уписати.  

 

Велики број младих људи жели да ради у здравственој струци што потврђује велики број 

потенцијалних студената на квалификационом испиту. 
 

Школовање за струковну медицинску сестру не захтева велика финансиска улагања јер сви студенти 

користе за своју праксу  наставне базе у здравственим установама. Сваке године број уписаних 
студената на студиском програму здравствена нега се преиспитује и у складу са могућностима 

школе и одлуке министарства просвете објављује конкурс за студиски програм у Високој 

медицинској школи. Школа издаје информатор који је доступан јавности на увид. Информатор 
садржи све релевантне информације које су потребне будућем студенту и то план и програм студија, 

организацију наставе, структуру предмета који студент изучава у току трогодишњих студија, 

организацију вежби и праксе и обавезе студената  у току трајања студиског програма. Информатор 

такође садржи информације о предметима који се полажу на квалификационом испиту, тест  

понуђених питања са тачним и нетачним одговорима. 

 

Школа расписује конкурс у складу са препоруком министарства просвете, где објављује предвиђену 

квоту за упис студената на студиски програм, објављује услове конкурса, проверу склоности - 

интервју и способности. На студиском програму здравствена нега могу се уписати кандидати са 
завршеном средњом медицинскм школом и гимназијом. Кандидати треба да покажу склоност  ка 

будућем занимању, да воле рад са људима и да су психофизички способни за рад сестре у разним 

дисциплинама здравственог сектора.   

 

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије. На пријемном испиту сви кандидати 

раде тест истог садржаја. Збирна оцена се доноси на основу процене успеха из предходног 

школовања сваког кандидата, успеха на квалификационом испиту и вредновања диплома стечених 

на такмичењима републичког и међународног карактера. 

Збир постигнутих бодова рангира место кандидата на ранг листи. Ранг листа је јавни документ и 

ставља се на унапред одређено место. Резултати квалификационог испита дају се на увид јавности у 
року од 24 часа од завршеног испита у школи – сајт школе. 

 

Упис студената се врши у јуну и септембру сваке школске године у складу са календаром 
министарства просвете и спорта. Уколико се не упише предвиђен број студената квалификациони 

испит се може поновити у наведеном периоду. Комисију за полагање квалификационог испита чине 

предметни професори школе који су верификовани од стране стручног органа школе. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Правила оцењивања резултата на студијском програму за струковну медицинску сестру се заснивају 

на принципима који омогућавају студенту у Високој школи континуирано праћење студентског 

стручног и личног развоја, тока студија и напредак, као и квалитет образовања. 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: 

оцена студента током наставе и оцена знања студента на испиту. Сваки предмет у студијском 

програму има изражен укупан број бодова које студент стиче у току савладавања одређеног 

предмета и свих предиспитних обавеза које су дефинисане за сваки предмет.  

 

Предиспитне обавезе се састоје у редовном похађању наставе, израде семинарских радова, учењу за 

колоквијуме и припрема за завршни испит. Код предмета који немају практичне вежбе студент се 

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

Наставник на предмету уноси у план рада учешће рада студента током наставе и оцене знања 

студента на испиту, што чини укупну оцену студента на предмету.  Студент је обавезан да 
присуствује настави 80% од укупног броја часова. У случају да студент има већи број изостанака од 

допуштеног, обавезан је да поднесе молбу руководиоцу студијске групе за регулисање изостанака. 

Облици рада студената током наставе оцењују се: присуство настави и ангажованост у току 
предавања са 10%, редовно похађање практичне наставе је дефинисано са 10%, колоквијуми 20% и 

семинарски радови са 10%. Предиспитне обавезе по једном предмету износе 50%.  

Максимални број поена на основу рада студента током наставе и знања показаном на испиту је 100. 

На основу тога оцена се утврђује на следећи начин: мање од 55 поена оцена 5, од 55 до 64 поена 

оцена 6, од 65 до 74 поена оцена 7, од 75 до 84 поена оцена 8, од 85 до 94 оцена 9, и преко 95 поена 

оцена 10. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом 5 (није положио) до 10 (одличан).  

Оцена савладавања предмета може се реализовати тестом, дискусијом на часу, семинарским радом и 

групним пројектом студената и сл.  

 
Метод оцењивања сваког облика рада студената је појединачно уз одређене критеријуме за сваки 

облик рада. Знање студента на испиту проверава се на један од следећих начина: Усмени испит- 

облик испита у коме студент усменим путем одговара на унапред задати број питања (уобичајено је 

три питања); Облик теста испита- студент у краткој писаној форми одговара на одређени број 

питања или решава одређени број задатака. Пре испита се одређује број питања који ће бити 

садржан у тесту, облик и врста испитивања. Семинарски рад студент пише по упутству ментора  о 

одређеном проблему. Предвиђени број колоквијума садржи питања из једне или више области 

одређеног предмета, где се оцењује знање студента које је савладао.  

 

За дипломски рад студент бира тему из стручно-апликативног предмета. Ментор упућује студента 
на литературу и методологију израде дипломског рада. Дипломски рад се полаже усмено и оцењује 

се оценом од 5 до 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Стандард 9. Наставно особље 
Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји има задовољавајући број одговарајућих 

наставника у одговарајућа звања који могу да реализују квалитетну наставу на студијском програму 

за струковну медицинску сестру у трајању студија од три године. Настава на овом студијском 

програму изводи се у виду теоријске наставе, кабинетских вежби и практичних вежби. Теоријску 

наставу у највећем проценту изводи професор или професор струковних студија, вежбе у кабинету 

изводе професори, предавачи и сарадници у зависности од методских јединица. Практичне вежбе 

изводе предавачи и сарадници са одговарајућим образовањем и звањем. Сви избори наставника су у 

складу са законом о високом образовању. Наставници за студијски програм здравствена нега су 

стално ангажовани у Високој медицинској школи Ћуприја у оптималном броју, док је један мали 

број наставника ангажован по основи допунског рада. На тај начин створен је предуслов за стварање 
квалитетне наставе у целости и испуњавање критеријума за примену Болоњске декларације у 

Високој медицинској школи  у Ћуприји 
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Стандард 10. Организациона и материјална средства 
 

Студенти имају обезбеђен адекватан простор за извођење теоријске и практичне наставе који 

одговара стандарду који је предвиђен за овај студијски програм. Школа располаже опремљеним 
кабинетима задовољавајућег садржаја опреме, инструмената и материјала за несметаноп одвијање 

кабинетских вежби, где се студент припрема за рад у наставним базама за клиничке вежбе. 

Студентима на студијском програму за струковну медицинску сестру доступни су и други садржаји 
које има школа за квалитетнији процес студирања, а то су: лабораторије, сале, библиотека и др. 

Библиотека садржи одређени број библиотечких јединица и савремену литературу из области 

здравствене неге. Стручна литература као и остала која се изучава на студијском програму, је 

обезбеђена у довољној мери. Студенти могу да користе салу са компјутерима за претраживање и 

електронску пошту. 

 

 
 



Стандард 11. Контрола квалитета      
 

Контрола квалитета студијског програма у Високој медицинској школи струковних студија у 

Ћуприји праћена је кроз поступак самовредновања, а у односу на реализоване програмске садржаје 

по важећим стандардима. 

 

Укупна контрола подразумева: 

- одржавање наставе по плану студијског програма 

- проверу садржаја и методе наставе 

- евалуација резултата наставе 
- израда студентских радова (дипломски, семинарски) 

- оцењивање студената 

- неопходна и проширена литература за студенте 
 

Контрола реализоване наставе по утврђеном распореду врши се увидом у књигу евиденције о 

реализованој настави. Наставници који изводе наставу обавезни су да након изведене наставе исту 

упишу (датум, време, методска јединица, број студената). 

Комисија за контролу квалитета прати реализацију наставе и сарађује са шефом студијског програма 

у циљу превазилажења проблема, ако се испоље (нпр. неуписивање наставе). 

Књига за евиденцију о реализованој настави закључује се 10 дана по завршетку наставе у семестру 

од стране студентске службе која сачињава извештај и доставља га шефу студијског програма. 

Контрола квалитета укупне наставе врши се студентском анкетом и то: за сваког наставника и 
сарадника појединачно, где студенти исказују свој став у односу на процес наставе, стручност 

особља које реализује наставу, подобности опреме, литературе и уџбеника. 

Анкетирање се спроводи периодично, најчешће на крају семестра. Анкету организују и спроводи 
студентска служба и шефови студијских група. 
 

Контрола квалитета наставног процеса добија се анализом резултата из анкете коју су радили 

студенти. На основу резултата предлажу се корективне мере, и то ако су одступања већа 20% од 

стандарда. 

 

Евалуација анкете подразумева: 

- број уписаних студената на предмету 

- резултат пролазности студената на предмету (оцена на испиту) 

 

Са резултатима анкете упознају се предметни наставници. 
Провером квалитета кроз анкетирање студената прате се стандарди за квалитет са жељеним 

исходима. 

Контрола квалитета  се  врши  и сталним појачавањем наставног кадра, изменама плана и програма 
увек где се за  то  стекну  услови, као и редовним  стручним надзором Министарства просвете. 
 

 


