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Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 
Назив студијског програма специјалистичких струквних студија је: 

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА област Јавно здравље. 

Академски назив, који се стиче је: Специјалиста струковна медицинска сестра.  

Студијски програм специјалистичких струковних студија СПЕЦИЈАЛИСТА 

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА област Јавно здравље дефинисан је у складу 

са следећим принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике 

Србије, као и Болоњском декларацијом: 

- Специјалистичке струковне студије трају 1 годину (2 семестра); 

- Једна школска година траје 12 месеци, а подељена је на 2 семестра; 

- Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра; 

- Број предмета у првом семестру је 5, а у другом 4; 

- У сваком семетру су по 2 изборна предмета; 

- Студент је оптерећен активном наставом  до 40 часова током једне радне недеље; 

- Примењен је европски систем преноса бодова – ЕСПБ; 

- Специјалистичке студије имају укупно 60 ЕСПБ; 

- Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена 

извршавања предиспитних и испитних обавеза; 

- Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, на основу ЕПСБ, односно на 

основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају „Европском 

образовном процесу”; 
- Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу 

којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања; 

- Предвиђено је оцењивање квалитета студијског програма, квалитета извођења 

наставе, квалитета наставника, адекватности просторија, опреме итд; 

- Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне 

(7) и изборне (4). Са ове листе, студент се опредељује за укупно 2 изборна  предмета, које 

бира са понуђене листе од 4 изборна предмета; 

- Настава се изводи у добро опремљеним и просторно адекватним учионицама, и 

вежбаоницама у Школи, у наставним базама, као и у научним институцијама; 

Квалитету наставе доприниси велики број угледних наставника и сарадника (сама 

Школа има богато међународно искуство) у наставном и научно-стручном раду, учешће 

наставника на бројним научно-истраживачким пројектима, као и велики број успешних 

пројеката пословно техничке сарадње са привредним субјектима из ове области. 

У сваком семестру студија студент може да стекне 30 ЕСПБ. Настава је теоријска и 

практична из свих предмета. 

У оквиру ових студија предвиђен је специјалистички рад са 7 ЕСПБ. 

Од метода извођења наставе користе се методе интерактивне наставе, лабораторијске 

вежбе, настава ван Школе и предавања. Такође се користе индивидуалне, групне односно 

тимске, колаборативне и кооперативне методе активног учења. 

 

Евиденција:  
Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

Прилог 1.2 – Правилника о стручној пракси 

Прилог 1.3 - Допуна правилника о стручној пракси 

  



Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има  јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 

јавности.  

 

Основна сврха специјалистичког студијског програма је остваривање додатног 

образовања свршених струковних медицинских сестара за рад на пословима у 

примарној здравственој заштити и јавном здрављу.   
Истраживање тржишта у вези потреба за овом специјализацијом показало је следеће: 

- Постоји потреба за овим профилом како у здравственим и образовним 

установама, тако и у заједници; 

- Због пораста учешћа хроничних масовних незаразних обољења у здравственом 

стању популације постоји такође потреба за ангажовањем овог кадра на свим 

нивоима здравствене заштите. 

Јавно здравстена заштита усмерава специјалисте струковне медицинске сестре на рад 

у заједници и оне се све више укључују у процену потреба људи у погледу здравствене 

неге у кући и пружању подршке члановима породице и развијању вештина и знања како 

би се сами заштитили и пружили помоћ другима. 

Циљ овог програма је да припреми студента за самосталан рад, или рад у тиму у 

примарној здравственој заштити и јавном здрављу, као и стицање знања и вештина 

за сарадњу са другим здравственим и образовним установама, сарадњу и 

координацију са социјалним, економским и политичким секторима у заједници, као 

допринос целокупном друштвеном развоју.  

 

Сврха специјалистичког студијског програма је: 

-  Подизање нивоа стручних компетенција струковних медицинских сестара из 

области примарне здравствене заштите и јавног здравља; 

- Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и системом 

здравствене заштите; 

- Усклађивање образовања сестара Републике Србије са образовањем сестара у 

Европи и трансфер стечених ЕСПБ; 

- Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда; 

- Стандардизовање, вредновање знања, вештина и стручних компетенција 

сестара. 

 

Евиденција : 
Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

  



Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

 
Основни циљ специјалистичког студијског програма Специјалиста струковнa 

медицинска сестра је стицање и усвајање ширег теоријског и практичног знања, 

постављање стандарда здравствене неге и преношење вештина из области здравствене 

неге у примарној здравственој заштити и јавном здрављу. 

Општи циљеви  специјалистичких студија 
Студенти се током студија оспособљавају за следеће послове и задатке: 

• Анализу стања здравља с циљем идентификације јавно здравствених проблема;  

• Истраживање јавно здравствених проблема, препознавање фактора ризика, процену 

потреба за здравственом негом;  

• Информисање и обуку људи у остваривању њихових  права у подручју здравствене 

заштите;  

• Употребу и покретање свих расположивих ресурса са сврхом идентификације и 

решавања јавно здравствених проблема;  

• Промовисање правних прописа у сврху заштите здравља;  

• Помоћ људима у повезивању са установама  здравствене заштите;  

• Евалуација циљева и начина праћења квалитета здравствене заштите. 

Посебни циљеви 
 Током студија код студента се  развијају: 

• Специфична знања, вештине и ставови потребни за рад у систему јавног здравља;  

• Знања, вештине и ставови за могућност квалитетне процене потреба популације за 
врстама и облицима здравствене заштите;  

• Знања и способности потребних за рад на променама друштвене заједнице у сврху 

промоције здравља и  пружања потребне здравствене неге;  

• Вештине анализе, синтезе и евалуације потреба у оквиру бриге за појединца, 

породицу и друштвену заједницу;  

• Способност одлучивања у /или о поступцима у непредвиђеним условима;  

• Способности препознавања и одређивања сложених проблема у области здравље-

болести и изналажење решења проблема. 

Циљеви овог специјалистичког студијског програма су формирање стручњака који ће 

моћи да се укључе у националне и европске токове примарне здравствене заштите и 

јавног здравља. 

  

 

Евиденција :  

Прилог 1.1 – Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) 

  



Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 

способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 

делатности.  

 
Завршетком специјалистичког студијског програма, Специјалиста струковнa 

медицинска сестра је оспособљена да:  

• Самостално и у тиму ради као високостручни здравствени радник у здравственој 

нези здраве и болесне особе на свим нивоима примарне здравствене заштите и јавног 

здравља;  

• Активно примењује стечена знања у примарној здравственој заштити, с нагласком на 

промоцију здравља, превенцију болести, препознавању фактора ризика који утичу на 

здравље; 

• Стечена знања и вештине укључи у научноистраживачки рад, примену научних  

резултата у пракси, и о томе обавештава стручну и научну јавност у области примарне 

здравствене заштите и јавног здравља; 

• Стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима; 

• Организује дневне радне задатке и води одговарајућу евиденцију; 

• Активно прати стручну и научну литературу;  

• Активно се укључује у процес унапређивања правне регулативе заштите здравља; 

• Поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања. 

 

Стечено знање и вештине након завршетка ових специјалистичких струковних студија 

студент може да примени у установама примарне, секундарне и терцијалне здравствене 

заштите и шире друштвене заједнице. 

 
     

Евиденција:  

Прилог 4.1. - Додатак дипломе  
 

  



Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

модула и њихов опис.  

 
Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковна медицинска сестра -

област јавно здравље конципиране су у трајању од 1 школске године (два семестра) и 

прилагођене савременим националним и европским искуствима у образовању овог 

профила. У структури овог специјалистичког студијског програма предмети су подељени 

на академско-општеобразовне, стручне и стручно-апликативне. У току студија 

преовлађују стручно-апликативни предмети који дају полазну основу студентима овог 

специјалистичког студијског програма. 

Специјалистички студијски програм је осмишљен тако да пружа одговарајућа 

теоријска и практична знања потребна за процес рада у примарној здравственој заштити и 

јавном здрављу. Предложени програм нуди стицање звања специјалисте за област јавног 

здравља, уз могућност даљег наставка школовања или усавршавања. Студијски програм 

омогућава студенту који је завршио основне струковне студије да прошири и уско 

специјализује знања из области коју је изабрао. Понуђени наставни план (број, распоред 

и садржај предмета) је прилагођен потребама специјалисте струковне медицинске сестре 

– област јавног здравља за практични рад, и у потпуности одговара потребама струке и 

друштва у целини.  

Обзиром да наставни план осликава стручни профил образовања, концепцијски се 

предлаже троугаони комплекс студија као модел садржаја образовања. Међузависност 

развоја вештина која интегрише теорију и праксу; садржаја праксе која обједињава 

истраживање, евалуацију, здравствену заштиту и међупрофесионалну сарадњу; и 
вештине у пракси, одређују компетенције специјалисте јавног здравља.  

 

 

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  

првог нивоа студија  

Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   

Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   

Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета:  

Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, 

односно уметничко стручни, Стручно апликативни 

 

Евиденција:  

Прилог 5.1 - Распоред часова  

Прилог 5.2 - Књига предмета (у документацији  и на сајту институције),  

Прилог 5.3 - Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа 

високошколске установе 

 

  



Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије првог 

нивоа студија 

 

  

 Ш Назив предмета  С Тип 
Статус 

пред.  

Часови активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В ДОН 

ПРВА ГОДИНА  

1. ССМС1101 Животна и радна средина и здравље 1 С О 3 3   6 

2. ССМС1102 Комуникационе вештине 1 АО О 2 1   3 

3. ССМС1103 

Стандарди у сестринству и здравствено 

васпитне методе у примарној здравственој 

заштити 

1 С О 3 2   6 

4. ССМС1106 
Превенција масовних хроничних 

незаразних болести 
2 С О 4 3   7 

6. ССМС1207 Методологија истраживања 2 АО О 3 3   4 

8. ССМССП Стручна пракса 2 СА О    600 6 

9. ССМССР Специјалистички рад 2 СА О     7 

Предмет и изборног блока: Бира се 1 из 1 и 2 семестра  

1. ССМС1104 
Социјална политика и здравствена 

заштита 
1 СА И 3 3   

11 

2. ССМС1105 Здравствена нега у патронажи 1 СА И 3 3   

3. ССМС1208 
Интегрални приступ очувања здравља и 

превенција  болести 
2 СА И 4 3   

10 

4. ССМС1209 Здравствена нега у заједници 2 СА И 4 3   

Укупно часова активне наставе на години студија  600 60 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  600   

Укупно ЕСПБ бодова   60 



 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 

уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и 

упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у 

оквиру европског образовног простора.  

 
Студијски програм Специјалиста струковна медицинска сестра  - област јавно здравље 

омогућава студенту који је завршио основне струковне студије да прошири своја знања 

из области коју је изабрао за специјализацију. Студијски програм иницира код студента 

праћење иновација у земљи и ван 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 наставнике из 

различитих области. Студијски програм је усаглашен са стандардима који подразумевају: 

услове уписа, трајање студија, испуњеност услова за стицање дипломе, тако да начин 

студирања и завршетак специјалистичких студија у нашој Школи пружа могућност 

размене искустава  и  запошљавања у земљама Европске уније. Студијски програм 

омогућује студенту да може да прелази на сличне програме и пренесе стечени број ЕСПБ 

из одређених предмета на други студијски програм.  

У изради студијског програма коришћене су препоруке Светске здравствене 

организације за образовање кадрова здравствене струке и Минхенска декларација. 

Студијски програм је усаглашен са следећим програмима: Zdravstveno Veleučilište 

Zagreb, Универзитет ,,Свети Климент Охридски“ - Битола, Висока медицинска школа 

Битола, Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta, Висока здравствена школа струковних 

студија Београд. 

 

Евиденција:  

Прилог 6.1  Zdravstveno Veleučilište Zagreb http://www.zvu.hr 

Прилог 6.2  Висока здравствена школа струковних студија Београд www.vzsbeograd.edu.rs 

Прилог 6.3  Универзитет,,Свети Климент Охридски,,-Битола  

                     Висока медицинска школа Битола   www.vmsb.uklo.edu.mk 

Прилог 6.4 Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta www.zf.uni-lj.si 

 

 

 

  



Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 

студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 

провере њиховог знања, склоности и способности. 

 
У складу са потребама друштва односно здравственог, образовног и сектора социјалне 

заштите Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји планира да упише 20 

студената за текућу школску годину на студијски програм Специјалиста струковна 

медицинска сестра - област  јавно здравље. Број планираних студената је у складу са 

кадровским, просторним и материјалним ресурсима Школе. Школа има сталну 

комуникацију са ресорним Министарством просвете, науке и технолошког развоја, 

Министарством здравља, здравственим установама (домови здравља, институти и заводи 

за јавно здравље), установама социјалне заштите, као и са другим субјектима од значаја 

за област јавног здравља. 

За  упис студената за специјалистичке  студије, Школа објављује Конкурс. За пријем 

на специјалистичке студије из области јавног здравља могу конкурисати студенти 

који су завршили високо образовање и стекли стручни назив струковна медицинска 

сестра.  
Пријем студената је заснован на ранг листама, на основу просечне оцене остварене у 

току студирања на основним струковним студијама. Пријем студената који су завршили 

студије по Закону о вишој школи је заснован на ранг листама на основу успеха 

завршених студија на нивоу више школе и на програму усклађивања стеченог стручног 

назива.  

Школа благовремено, пре расписивања Конкурса, издаје информатор који је доступан 

на увид јавности. Информатор садржи све релевантне информације које су потребне 
будућем студенту. 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама 

студија у текућој школској години 

 

Евиденција:  

Прилог 7.1 - Конкурс за упис студената 

Прилог 7.2 - Решење о именовању комисије за пријем студената 

Прилог 7.3 - Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) 

  



Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 

стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

 
Правила оцењивања резултата на студијском програму за Специјалисту струковну 

медицинску сестру – област јавно здравље се заснивају на принципима који омогућавају 

студенту у 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: вредновање знања и ангажованости студента током наставе и вредновање 

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 теоретске и практичне наставе, 

израде семинарских радова, учењу за колоквијуме и припрема за завршни испит. Код 

предмета који немају практичну наставу студент се више ангажује у изради семинарских 

радова, пројектних задатака, полагању колоквијума и учењу за полагање испита.  

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

вредновање знања студента на испиту, што чини укупну оцену студента на предмету.  

Студент је у обавези да присустује на 80% наставе од укупног броја часова. У случају да 

студент има већи број изостанака од допуштеног, обавезан је да поднесе молбу 

предметном наставнику за регулисање изостанака.  

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).  Метод оцењивања сваког облика 

рада студента 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); писмени испит – облик испита у коме студент у писаној 

форми одговара на одређени број питања или решава одређени број задатака. Семинарски 

рад из одређене области студент пише по упутству ментора. Предвиђени број 

колоквијума садржи питања из једне или више области одређеног предмета, где се 

вреднује  знање студента.  

За специјалистички рад студент бира тему из свих стручно-апликативних предмета. 

Ментор упућује студента на литературу и методологију израде специјалистичког рада, 

даје предлоге, упутства и врши корекције. Уз сагласност и одобрење ментора, студент 

завршен и укоричен рад са потписом ментора предаје Студентској служби и пред 

комисијом, коју уз ментора чине још два члана,  усмено брани специјалистички рад. 

Комисија оцењује одбрањен специјалистички  рад  оценом од 5 (није положио) до 10 

(одличан).   

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

Евиденција:  

Прилог 5.2 - Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) 

 

  



 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 

уметничким и стручним  квалификацијама.  

 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји има задовољавајући број 

одговарајућих наставника у одговарајућим звањима који могу да реализују квалитетну 

наставу на студијском програму за Специјалисту струковну медицинску сестру – област 

јавно здравље у трајању студија од једне године. Настава на овом студијском програму 

изводи се у виду теоријске и практичне наставе и кабинетских вежби. Теоријску наставу 

у највећем проценту изводи професор струковних студија, вежбе у кабинету изводе 

професори, предавачи и сарадници у зависности од методских јединица.Теоријску 

наставу изводе и гостојући професори, еминентни стручњаци из одговарајуће области. 

Практичне вежбе изводе предавачи и сарадници са одговарајућим образовањем и звањем. 

Сви избори наставника су у складу са Законом о високом образовању. На тај начин 

створен је предуслов за стварање квалитетне наставе у целости и испуњавање 

критеријума за примену Болоњске декларације у Високој медицинској школи  струковних 

студија у Ћуприји. 

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму (формира се листа из 
табеле 9.0) 

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или 

уметничким областима ангажованих на студијском програму 

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму (формира се листа из 

табеле 9.0) 

  
Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма  
Извештај 3. Број сардника према потребама студијског програма  

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у 

електронски формулар) 

Евиденција:  
Прилог 9.1 - Копије радних књижица наставног особља (ако је затражена акредитација само 
студијског програма),  

Прилог 9.2 - Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у 

табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле) 

Прилог 9.3 - Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом – (ако је 

затражена акредитација само студијског програма),  

Прилог 9.4 - Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској 

установи, (ако је затражена акредитација само студијског програма),  
Прилог 9.5 - Правилник о избору наставника – (ако је затражена акредитација само студијског 

програма),  

Прилог 9.6 - Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација 

или сајт институције) 

 
  



Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-

технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 

предвиђеном броју студената. 

 
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 несметано одвијање кабинетских вежби, где се студент припрема за рад у 

наставним базама. Студентима на специјалистичком студијском програму Специјалиста 

струковна медицинска сестра – област јавно здравље 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 јавног здравља и здравствене неге. Стручна литература, као и остала која се 

изучава на студијском програму, је обезбеђена у довољној мери. Претраживање база 

података са оригиналним и стручним радовима, студентима је омогућено преко  

КОБСОН мреже у кабинету за информатику. За  потребе студента, у Школи постоје 

студентска, правна, финансијска, као и друге пратеће службе.  

 

 

 

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 

настава на студијском програму: 

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 

практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји 

 

Евиденција:  

Прилог 10.1 - Извод из Књиге инвентара 

 

 

  



Стандард 11: Контрола квалитета      
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

 

Контрола квалитета студијског програма се обавља периодично оцењивањем 

реализоване  наставе према оперативном плану, садржају методских јединица и метода 

рада, резултата наставе, задовољства од стране студената, стручности особља за рад, 

сврсисходности опреме, литературе и уџбеника.  

Контрола реализоване наставе према оперативном плану се обавља једном месечно. 

Контрола квалитета садржаја и метода рада се спроводи на крају семестра.  

Извештаји се достављају руководиоцу студијског програма и Комисији за обезбеђење 

и контролу квалитета. 

Контрола квалитета наставе врши се и 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 студената се спроводи периодично, на крају семестра. Анкету организују 

и спроводе  Студентска служба и шеф специјалистичког студијског програма. 

Са резултатима анкете упознају се сви предметни наставници. 

Провером квалитета кроз анкетирање студената упоређују се стандарди квалитета са 

добијеним резултатима. 
Студенти, својим личним учешћем и сугестијама, имају активну улогу у контроли 

квалитета. 

 

Евиденција:  

Прилог 11.1 -  
Прилог 11.2 - Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета  

Прилог 11.3 - Правилник о уџбеницима 

Прилог 11.4 - Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије 

за квалитет 

 

  


