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

 

 

Студијски програм Струковни козметичар естетичар кроз трогодишњи образовни 

процес оспособљава студенте за рад у свим сегментима козметичке делатности у 

медицини, oбразовању, здравственом туризму и козметичком предузетништву. 

Имплементација принципа болоњске декларације (трогодишње студије, 

једносеместрални предмети, систем преноса и акумулације бодова, транспарентност и 

ефикасностстеченог образовања) усаглашава студијски програм са стандардима који важе 

за струковно образовање у Европи. Наставни план конципиран је тако да се програмски 

садржаји изучавају у току шест семестара и вреднује са 180 ЕСПБ бодова. По завршетку 

студијског програма студенти полажу завршни испит који се састоји од израде завршног 

рада и усмене одбране, након чега стичу звање струковни козметичар естетичар. 

Наставни план се реализује кроз шест семестара и садржи листу обавезних и изборних 

предмета који су по садржају акедемско опште-образовни, стручни стручно-апликативни. 

Програм се састоји из укупно 28 предмета (+ 2, стучна пракса и завршни испит): 20 

обавезних и 8 изборних предмета. Број предмета по појединим групама је: академско-

општеобразовних (АО)-5, са сумом ЕСПБ од 30; стручних (НС)-13, са укупним збиром 

ЕСПБ од 63; стручно-апликативних (СА)-14, са укупним збиром ЕСПБ од 87. Релативан 

однос суме ЕСПБ појединих група предмета на студијском програму је: АО-15%, С- 40 %, 

СА-45%. У сваком семестру основних струковних студија студент може да стекне 30 

ЕСПБ, што за 6 семестара чини укупно 180 ЕСПБ.Бодови се стичу у оквиру наставних 

активности које су планом предвиђене за сваки предмет и примењују се тек пошто студент 

положи испит из одговарајућег предмета. Сваки предмет вреднован је одређеним бројем 

бодова који улазе у суму бодова потребну за завршетак сваке године што у укупном збиру 

за једну годину износи 60 ЕСПБ. Збир од 60 ЕСПБ одговара просечном ангажовању 

студента у обиму минимум  40-часовне радне недеље у току једне школске године. 

Програми свих предмета су дефинисани тако да приказују савремена научна и стручна 

достигнућа из дате области и да су прихватљиви и апликативни за овај ниво струковног 

образовања. Настава је теоријска и практична из свих предмета. Студијски програм се 

реализује у школи и наставним базама у виду предавања, тимске презентације 

семинарских радова, консултација, кабинетских и лабораторијских вежби, колоквијумаи 

практичног рада. Теоријска настава подразумева предавања, интерактивни процес учења, 

тимске презентације, тематске разговоре са експертима из области медицинске козметике 

и естетике. Практични рад се одвија у козметичком салону, галенској и хемијској 

лабораторији, кабинетима школе и наставним базама.  

Студент може добровољно да се укључи у пројекте на нивоу школе који могу да имају 

шири значај, што се вреднује кроз укупно ангажовање студента током студија.Студент 

може да пређе на овај студијски програм са других студијских програма у оквиру школе, 

или са сродних студија уз могућност признавања или полагања диференцијалних испита. 

У току студирања обавезно је обављање стручне праксе у току зимског и летњег 

семестра. На првој години у трајању од 600 часова који се вреднују са 6 ЕСПБ бодова, у 

другој години са 600 часова који се вреднују са 6 ЕСПБ бодова и у трећој години 600 

часова који се вреднују са 6 ЕСПБ бодова. Укупан број часова стручне праксе је 1800 који 

се вреднују са укупно 18 ЕСПБ бодова који улазе у укупан број остварених бодова у току 

студија. 

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

Прилог 1.2 – Правилника о стручној пракси 

  



 

 

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

 

 

Студијски програм основних струковних студија Струковни козметичар естетичар 

базира се на Закону о високом образовању Републике Србије, принципима европског 

високог образовања који су садржани у Болоњској декларацији и пре свега, потребама 

друштва за високообразованим кадровима који могу да прате брз развој науке и праксе у 

области козметологије и естетике. 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху: 

− ефикасно студирање 

− виши ниво стручне компетентности дипломираних студената основних струковних 

студија Струковни козметичар естетичар као општи друштвени интерес 

− усклађивање наставног програма са програмима европских високошколских 

струковних установа са аспекта квалитета, обима и методолошког приступа 

− увођење стандарда у процес вредновања знања, вештина и стручне компетентности 

који су упоредиви са стандардима Европске уније 

− припрема и оспособљавање за континуирану едукацију и лично усавршавање. 

Сврха студијског програма је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни 

козметичар естетичар, на нивоу струковних студија. Студијски програм у складу са 

Болоњском декларацијом, обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у 

свим сегментима козметичке делатности у медицини, oбразовању, здравственом туризму 

и козметичком предузетништву. 

Усвајањем предвиђених теоријских ипрактичних знања студент се оспособљава за 

сложене задатке и исказивањекреативности како у самосталном раду, тако и у оквиру 

тимова са другимздравственим радницима приликом пружања здравствених услуга.У 

оквиру здравства, студент се оспособљава да ради у примарној и секундарној здравственој 

заштити. Сврха програма је стицање знања и вештина које струковном козметичару 

естетичару омогућавају самостални или тимски рад у дерматолошким ординацијама, 

ординацијама за пластичну хирургију, медицинско-козметичким салонима, 

специјализованим центрима за спровођење мера релаксације и психосоцијалне 

рехабилитације, као и у центрима здравственог туризма.  

Интеграција биомедициских и фармацеутских наука у процес образовања омогућава да 

се студент оспособи за рад у индустријској производњи препаративне, декоративне и 

медицинске козметике. Стечена теоријска и практична знања могу се применити за рад у 

парфимеријама, дрогеријама и биљним апотекама што обухвата маркетинг, продају 

козметичких препарата и демонстрацију нових производа. Осим рекламног, овај рад има и 

саветодавни карактер јер даје информације о примени, саставу и деловању препарата, уз 

истицање могућности настанка нежељених учинака на кожу. 

У образовним институцијама за едукацију кадра из области козметологије и естетике, 

струковни козметичар се оспособљава за наставника практичне наставе у средњим 

школама. Имајући у виду дефицит стручног кадра за извођење практичне наставе у 

средњим школама, сврха образовања струковних козметичара естетичара је стварање 

квалитетног и стручног кадра који ће се укључити у систем образовања.  

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

 

 

  



 

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

 

Студијски програм струковних студија Струковни козметичар естетичар својим 

садржајем омогућава студентима да стекну неопходна знања и вештине и да их примене у 

професионалном деловању. 

Циљеви студијског програма су: 

1. Стицање теоријског и практичног знања за вршење професионалне праксе струковног 

козметичара естетичара као самосталног профеционалца или као равноправног члана 

тима са другим здравственим професионалцима. 

2. Оспособљавање студената да препознају обим професионалне аутономије, али и 

одговорности у реализацији задатака из области козметике и естетике, како би се 

професионално ангажовалиуз поштовање холистичког приступа у односу на 

кориснике услуга. 

3. Профилисање стручњака који поседују одговарајућа знања из области 

биомедицинских, фармацеутских и примењених наука потребна за доношење 

исправних одлука у решавању актуелних и потенцијалних проблема у нези здраве и 

болесне коже. 

4. Оспособљавање за употребу савремене технологије, спровођење специфичних 

козметотерапијских процедура и третмана, решавање естетских проблема. 

5. Развој способности самосталног иницирања, планирања и спровођења третмана 

прилагођених индивидуалним потребама клијената. 

6. Савладавање израде магистралних и галенских препарата, као и безбедно руковање 

хемијским и фармацеутским материјалом. 

7. Упознавање и овладавање методама и поступцима традиционалне медицине 

(ароматерапија, масажне технике, фитотерапија) као део интегративног процеса са 

методама медицинске козметологије, а у циљу очувања физичког, менталног и 

емоционалног здравља. 

8. Оспособљавање студената да у складу са високим стандардима професије раде на 

унапређењу интереса своје струке, професионално се понашају у односу на друге 

сараднике и препознају сопствене потребе за усавршавање и развој (учешће на 

стручним скуповима, праћење стручне литературе и други облици континуиране 

едукације и перманентног целоживотног усавршавања). 

9. Стицање теоретских и практичних знања из естетске и декоративне козметике и 

примена вештина у модерном стајлингу корисника њихових услуга. 

10. Развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и 

активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима. 

11. Стицање знања и вештина за рад у образовању и едукацији клијената из области 

здравственог васпитања везано за негу и хигијену коже. 

12. Овладавање велнес техникама и процедурама као део концепта благостања, здравља и 

унапређења квалитета живота.  

13. Поседовање знања о етичким и стручним стандардима, као и стандардима 

професионалног понашања. 

 

Циљеви студијског програма су конкретни, оствариви с обзиром на расположиве ресурсе 

и ближе дефинишу образовну, научну и друге делатности ове високошколске установе, а 

студентима обезбеђују високу професионалну самосталност и европске стандарде 

академског понашања (етичност и моралност, пре свега) како у струци, тако и у друштву, 

уопште. 

 

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. 

 

Завршавањем студијског програма Струковни козметичар естетичар, студент стиче 

применљива базична знања из области козметике и естетике подржана комплементарним 

знањима из стручних, стручно-апликативних, као и опште образовних предмета. Студент 

стиче одређене компетенције у својој професији где је посебно изражена: креативност у 

решавању проблема, критички начин размишљања, комуникационе способности, примена 

етичких принципа у својој професији.  

Оште компетенције су: 

− познавање и разумевање основних концепата и метода, упућеност у новости с 

подручја студија 

− способност критичке анализе, синтезе и предвиђања решења, као и последица 

− упућеност у истраживачке методе, поступке и процесе, способност скупљања и 

интерпретирања података, развој критичке и самокритичке пресуде, 

− способност употребе знања у пракси и за решавања проблема 

− развој комуникацијских способности и спретности, посебно комуникације у 

међународном окружењу 

− посвећеност професионалној етици и етичка рефлексија 

− тимски рад и кооперативност и у међународном окружењу 

− способност документирања података и њихове презентације стручној и лаичкој 

јавности 

Предметно-специфичне компетенције су: 

− студент зна да извршава правилне поступке козметичке неге и да индивидуално 

саветује;познаје утицаје старости, пола, исхране и околине на деловање 

појединих козметичких супстанци, препарата и поступака 

− познаје облике и поступке припреме козметичких производа с обзиром на састав 

и садржај козметички активних суспстанци, механизме деловања и њихове 

утицаје на организам  

− оспособљен је да самостално рукује савременом козметичком технологијом, 

едукује кориснике и процењује врсту козметолошког третмана као и 

корективних интервенција 

− познаје физиолошке и терапеутске утицаје различитих физикалних агенса на 

људски организам, као и индикације, контраиндикације 

− зна да правилно дозира одређене физикалне агенсе и оспособљен је за правилан 

избор и апликацију физикалних метода у односу на потребе клијената 

− познаје опасности и мере сигурности при спровођењу физикалних процедура у 

козметици 

− познаје сврху и терапеутски ефекат различитих техника класичне масаже, 

посебних масажних техника, лимфне дренаже и комплементарних техника 

− зна да препозна поремећаје исхране и проблеме на кожи настале у вези са тим 

− стиче знање о базичним методама и техникама у пословном комуницирању, 

маркетингу и економији 

− препознаје  утицај организације рада на квалитет рада у козметичком салону, 

продаји и производњи козметичких препарата и производа 

− стиче знања о темељним методама и техникама у пословној комуникацији 

− савладава базична знања из подручја рачунарства и информатике 

− познаје холистички приступ за рад с људима у естетско-медицинској делатности 

и оспособљава се за обављање здравствено-образовних задатака, укључујући 

разговор и саветовање 

− усваја знање о сигурности и здрављу при раду и заштити околине, познаје 



законодавство и техничке прописе на свом радном подручју 

− оспособљава се за аутодидактику и свестан је важности перманентног 

образовања 

− усваја позитивни професионални идентитет 

 

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. 

 

Студијски програм основних струковних студија Струковни козметичар естетичар 

конципиран је као трогодишњи студијски програм и састоји се из 6 семестара. У свакој 

години студија студент стиче 60 ЕСПБ бодова, што за 6 семестара чини укупно 180 

ЕСПБ.Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова 

активне наставе и ЕСПБ. 

Програм се састоји из укупно 28 предмета (+ 2, стучна пракса и завршни испит): 20 

обавезних и 8 изборних предмета. Број предмета по појединим групама је: академско-

општеобразовних (АО)-5, са сумом ЕСПБ од 30; стручних (НС)-13, са укупним збиром 

ЕСПБ од 63; стручно-апликативних (СА)-14, са укупним збиром ЕСПБ од 87. Стручна 

пракса са укупно 18 ЕСПБ бодова и завршни рад са 5 ЕСПБ бодова улазе у квоту стручно 

апликативних предмета. Студент из опште образовних предмета стиче базична знања која 

ће се надоградити у наредним етапама студирања. Стручни предмети су такође 

распоређени по годинама студија и обезбеђују студенту потребна знања захваљујући 

којима стичу професионалну сигурност. Изучавањем ове групе предмета студент упознаје 

основне појмове из предмета који су основа за изучавање садржајастручно-апликативних 

предмета. Стручни предмети се надовезују на опште предмете и интегришу општа знања 

са специфичностима појединих предмета из ове области. Стручно-апликативни предмети 

обезбеђују студенту да прошири своја стручна знања, повеже теорију и праксу и изводи 

одређене процедуре. Модул стручно-апликативних предмета обезбеђује ужа стручна 

знања из ове групе обавезних предмета и опредељује студента за његове компетенције у 

професији струковног козметичара естетичара. Од изборних предмета студент бира 

укупно три од понуђених шест предмета.  

У току студирања студент је обавезан да обави стручну праксу планирану програмом 

студија у трајању од по 600 часова који се вреднују са по 6 ЕСПБ бодова, на првој, другој 

и трећој години. Студент праксу обавља у току летњег и зимског семестра и у току летњег 

или зимског распуста. Завршни рад је предвиђен као посебан предмет у 6. семестру 

студија и носи 5 ЕСПБ. Одбрана завршног рада је усмена. 

Завршетком студијског програма студент стиче укупно 180 ЕСПБ бодова што му 

омогућава стицање стручног звања струковни козметичар естетичар. 

 

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

првог нивоа студија  

Табела 5.2.Спецификација предмета  

Табела 5.2А Спецификацијастручне праксе  

Табела 5.2Б Спецификацијазавршног рада  

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма 

Табела 5.3Изборна 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 студијски програм  

првог нивоа студија ………………………………………………………………. 
 

Р.бр. Ш Назив предмета С Тип 
Статус 

пред. 

Часови 

активне 

наставе 

Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В Д 

ПРВА ГОДИНА 

1. СКЕ1101 Анатомија  1 С О 3 3   6 

2. СКЕ1102 Физиологија 1 С О 3 3   6 

3. СКЕ1103 
Основи органске и неорганске 

хемије 
1 С О 3 2   7 

4. СКЕ1104 Енглески језик 1 АО О 2 2   7 

5. СКЕ1205 Дерматологија 2 С О 4 0   7 

6. СКЕ1206 Козметологија 1 2 С О 3 3   8 

Изборни блок 1 (од редног броја 7. до 10.): бира се 2 од 4 предмета у 2. семестру са збиром  13 ЕСПБ 

7. СКЕ1207 Здравствено васпитање 2 С И 3 0   6 

8. СКЕ1208 Здравствени менаџмент  2 С И 3 0   6 

9. СКЕ1209 Фармакологија 2 С И 3 3   7 

10. СКЕ1210 Општа медицина 2 С И 3 3   7 

11. СКЕСП1 Стручна пракса 1 2 СА О    600 6 

 Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60 

ДРУГА ГОДИНА 

1. СКЕ2311 Козметологија 2 3 СА О 3 3   8 

2. СКЕ2312 Естетска нега 1 3 СА О 3 3   7 

3. СКЕ2313 Исхрана  3 С О 3 3   6 

4. СКЕ2314 Педагогија 3 АО О 3 0   6 

5. СКЕ2415 Естетска нега 2 4 СА О 3 3   7 

6. СКЕ2416 Декоративна козметологија 4 СА О 3 3   8 

7. СКЕ2417 Информатика у здравству 4 АО О 2 2   7 

Изборни блок 2 (од редног броја 8. до 9.): бира се 1 од 2 предмета у  4. семесту 

8. СКЕ2418 Медицинска етика 4 С И 3 0   5 

9. СКЕ2419 Социјална медицина 4 С И 3 0   5 

10. СКЕСП2 Стручна пракса  2 4 СА О    600 6 

 Укупно часова активне наставе на години студија =600  60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. СКЕ3520 Ментална хигијена 5 АО О 3 0   5 

2. СКЕ3521 Методологија истраживања 5 С О 3 3   5 

3. СКЕ3522 Козметотерапија 5 СА О 3 3   7 

4. СКЕ3523 Дерматокозметички препарати 5 СА О 3 3   8 

5. СКЕ3624 Психологија 6 АО О 3 0   5 

6. СКЕ3625 
Физикалне процедуре у 
козметологији 6 СА О 3 2   6 

7. СКЕ3626 Хирургија са негом 6 СА О 3 3   7 

Изборни блок 3 (од редног броја 8. до 9.): бира се 1 од 2 предмета у 6. семесту 

8. СКЕ3627 Основи спортске рекреације 6 СА И 3 2   6 

9. СКЕ3628 Лековито биље у козметологији 6 СА И 3 2   6 

10. СКЕСП3 Стручна пракса 3 6 СА О    600 6 

11. СКЕЗР Завршни рад 6 СА О     5 

 Укупно часова активне наставе на години студија =600   

 Укупно часова стручне праксе =1800  18 

 Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =1800  180 

 

  



 

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. 

 

 

Структура студијског програма Струковни козметичар естетичар конципирана је по 

узору на признате међународне високообразовне институције, усаглашена је са постојећим 

нивоом развоја у области козметике и естетике, заснована је на Болоњској декларацији и у 

складу је са захтевима који произилазе из практичне примене сазнања неопходних у овој 

области. 

Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно 

специфичним стандардима за акредитацију. Такође је усаглашен са европским стандардима 

у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања 

дипломе и начина студирања. 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз континуирано праћење циљева, 

структуре, радног оптерећења студената, као и кроз прикупљање повратних информација о 

квалитету програма од дипломираних студената.  Квалитет наставног процеса обезбеђује се 

материјалним средствима, квалитетним курикулумима, професионалним радом наставног 

особља и савременим методама наставе. 

Вредновање квалитета рада установе врши се на основу стандарда квалитета рада 

установе и то кроз самовредновање и спољашње (екстерно) вредновање квалитета рада 

установе. 

Студијски програм Струковни козметичар естетичар је усклађен са другим програмима 

које имају сличне школске институције у нашем окружењу. У студијски програм су 

уграђена најновија сазнања из медицинске струке и науке, а посебно из области козметике 

и естетике, што је неопходно за образовање струковних козметичара естетичара и за њихов 

будући рад. 

Студијски програм се темељи на савременим научним достигнућима и сазнањима из 

области струке и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским 

установама, посебно у европским државама које су потписници Болоњске декларације. 

Основни елементи усаглашености огледају се у следећем: укупно трајање основних студија 

је три године, сви предмети су једносеместрални, примењен је европски систем преноса 

бодова, изборни предмети су заступљени у одговарајућој мери у односу на обавезне 

предмете, предвиђена је стручна пракса и израда дипломског рада. 

Студијски програм Струковни козметичар естетичар је упоредив и усклађен са сличним 

програмима следећих иностраних високошколских установа: 

1. Visoka šola za storitve,Odelek za kozmetiko,Љубљана, Република Словенија 

2. Факултет козметологије и естетике, Бањалука, Република Босна и Херцеговина 

 

Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је 

програм усклађен  

Прилог 6.1 - Visoka šola za storitve,Odelek za kozmetiko,Љубљана-  http://www.vist.si/ 

Прилог 6.2 -Факултет козметологије и естетике, Бањалука - 

http://www.fakultetkozmetologije.com/ 

 

 

  



 

 

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 и сопственим расположивим кадровским, просторним и 

материјалним ресурсима, Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји 

планира да на студијски програм Струковни козметичар естетичар упише тридесет 

студената за текућу школску годину.  

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји има развијене стратегије у 

смислу сталне комуникације са ресорним Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарством здравља, са здравственим установама, образовним институцијама 

и тржиштем рада у циљуприкупљања релевантних података за процену потреба за овим 

професионалним кадром. Школа добија повратне информације и од студената који су 

завршили студијски програм у нашој земљи, о њиховим искуствима и сналажењу у 

проналаску упражњених радних места и запошљавању. Обзиром да школа из Ћуприје 

покрива неколико региона и да се у том окружењу не налази слична образовна 

институција, све више младих се опредељује за студије на овој студијској групи. 

Пре планирања уписа школа преиспитује своје могућности и обезбеђује све неопходне 

ресурсе за упис студената. Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке 

године објављује конкурс за све студијске програме на високим струковним школама 

здравствене струке. Пре објављивања конкурса од стране ресорног Министарства, школа 

припрема и штампа информатор који је доступан јавности. Информатор садржи све 

релевантне податке који су потребни будућем студенту: план и програм студија, 

организација наставе, структура предмета коју студент изучава у току трогодишњих 

студија, организација вежби, наставне базе и обавезе студената у току трајања студијског 

програма. На студијски програм Струковни козметичар естетичар се могу уписати 

кандидати са завршеном средњом медицинском школом (сви смерови), гимназијом као и 

све четворогодишње школе. Приликом уписа проверавају се знања, склоности и 

способности које одговарајустудијском програму. Кандидати полажу квалификациони 

испит из биологије и хемије. 

Збирна оцена се доноси на основу бодова остварених у средњој школии бодова 

остварених на квалификационом испиту. Скор постигнутих бодова одређује место 

кандидата на ранг листи потенцијалних студената. Ранг листе са 

резултатимаквалификационог испита су јавни документи и доступни су јавности одмах 

након њиховог формирања.  

Упис студената се врши у уписним роковима у складу са календаром Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. Комисију за полагање квалификационог испита 

именује Наставно веће школе. 

 
 

 

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 предиспитних обавеза и полагањем испита. 

 

 

Правила оцењивања резултата на студијском програму Струковни козметичар естетичар 

се заснивају на принципима који омогућавају континуирано праћење стручног и личног 

развоја студента, тока студија и напредак, као и квалитет образовања. Циљ таквог начина 

оцењивања је осигурање квалитета  који потврђује да је студент стекао знања и вештине 

које су дефинисане наставним планоми програмом. Укупна оцена на предмету се састоји 

из два елемента: оцењивања студента током извођења наставе и оценепоказаног знања на 

испиту. Сваки предмет у студијском програму има изражен укупан број бодова које 

студент стиче у току савладавања  наставног програма кроз предиспитне активности које 

су дефинисане за сваки предмет. Предиспитне обавезе се састоје у редовном похађању 

наставе, изради семинарских радова, учењу за колоквијуме и припремама за завршни 

испит. Кроз предиспитне обавезе студент може остварити од 30 до 50 поена.  

Завршни испит је дефинисан у оквиру силабуса сваког предмета и исти се може полагати 

усмено, писмено или усмено и писмено. Вредновање предиспитних обавеза и коначне 

оцене предвиђено је силабусом за сваки предмет појединачно. Укупан успех студента на 

предмету се оцењује оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).Оцену 5 студент добија 

ако има укупно мање од 55 поена. Оцену 6 (довољан) студент добија ако има55-64 поена, 

оцену 7 (добар) студент добија ако стекне 65-74 поена, оцену 8 (врло добар) студентдобија 

ако сакупи 75-84 поена, оцену 9 (изузетно добар) добија студент који има 85-94 поена и 

оцену 10(одличан) добија студент који има 95-100 поена.  

Метод оцењивања сваког облика рада студената је појединачан уз одређене критеријуме 

за свакиоблик учења. Знање студента на испиту проверава се на један од следећих начина: 

усмени испит - облик испита у коме студентусменим путем одговара на унапред задати 

број питања (уобичајено је три питања); писмени испит – облик испита у коме студент у 

писаној форми одговара на одређени бројпитања 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 и под руководством ментора. Предвиђени број 

колоквијума садржи питања из једне или више области одређеногградива. 

За завршни рад студент бира тему из стручно-апликативног или стручног предмета. 

Ментор упућује студента да део стручнепраксе посвећен истраживачком делу за добијену 

тему завршног рада обави уреферентној установи. Ментор такође упућује студента на 

литературу и методологијуизраде завршног рада. Завршни рад се састоји из писаног и 

усменог дела и вреднује се са 5 ЕСПБ. 

 

Табела 8.1Статистички подаци о напредовању студенатана 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. 

 

 

За реализацију студијског програма Струковни козметичар естетичар обезбеђено је 

наставно особље сходно структури студијског програма, са адекватним научним и 

стручним квалификацијама. За опште образовне и стручне предмете који чине структуру 

студијског програма ангажовани су наставници који су стручно оспособљени и 

компетентни за реализацију наставног процеса. Стручно-апликативне предмете реализују 

наставници са одређеним специјализацијама из одређених области које опредељују струку 

и компетенције студенатаструковних студија.  

Поред наставника са одређеним научним и стручним знањима, на студијском 

програму су упошљени и сарадници који изводе вежбе у козметичком салону школе и 

наставним базама. На студијском програму Струковни козметичар стетичар поред 

наставника који су у сталном радном односу, ангажовани су повремено гостујући 

професори из реномираних установа за презентацију иновација из стручних предмета. 

 

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи и на студијском програму       

(листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је 

обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже). 

 

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 9.0 - Електронски обрасци 

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 (сајт институције) 

Прилог 9.7 - Извод из електронске базе података пореске управе 

 

 

 

  



 

 

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. 

 

 

За извођење студијског програма Струковни козметичар естетичар,основних 

струковних студија,школа обезбеђује одговарајуће ресурсе који су примерени карактеру 

студијског програма и броју студената.Студенти имају обезбеђен адекватан 

простор, довољан по површини, структури и квалитету да омогући несметану реализацију 

студијског програма. Слушаонице у којима се одвија теоријска настава опремљене су 

таблама, рачунарима и видео-бимовима. Школа располаже модерним и савременим 

козметичким салоном који је потпуно опремљен за извођење практичне наставе. 

Практична настава се одвија и угаленско-козметичкој лабораторији којаje у саставу 

школе. Библиотека располаже са преко 290 библиотечких јединица релевантних за 

извођење студијског програма. Сви предмети су покривени одговарајућом литературом. 

Студенти могу да користе интернет салу за потребе едукације.Школа обезбеђује 

одговарајућу техничку опрему за одвијање наставног процеса и информисање, 

посредством рачунарске мреже. 

 

 

 

 

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

настава на студијском програму: 

Табела 10.2Листа 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 

Прилог 10.2 - Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 

Прилог 10.3 - Одлука о покретању поступка набавке рачунара 

 

  



 

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: 

одржане наставе према оперативном плану, садржају методских јединица и метода рада, 

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

подобности опреме, литературе и уџбеника. Контролу квалитета обавља Комисија за 

обезбеђење и проверу квалитета, а укљученису и студенти. Контрола одржане наставе 

обавља се према донетом акционом плану. Контрола квалитета садржаја и метода рада се 

спроводи на крају семестра. Контрола резултата наставе, наставног процеса обавља се 

анализом резултата оцењивања на крају сваког семестра. Извештаји се достављају шефу 

студијског програма. Сва одступања уочена у контроли квалитета подлежу корективним 

мерама. Студенти имају активну улогу у контроли квалитета. 

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета . 

 

Евиденција:  

Прилог 11.1 - Извештај о резултатима самовредновања студијског програма 

Прилог 11.2 - Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета 

Прилог11.3 - Правилник о уџбеницима 

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

 

 

 


