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Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Студијски програм струковних студија – струковни медицинска сестра, обухвата студије 

здравствене неге у трајању од шест семестара за стручно звање струковна медицинска сестра. 

  Након завршетка шестог семестра и положених свих испита полаже се завршни испит, који се 
припрема током шестог семестра.  

  Овај студијски програм обухвата изучавање опште образовних предмета, стручних предмета и 

стручно-апликативних предмета из области здравствене неге. 

Настава из свих предмета се изводи у облику предавања, вежби, семинарских радова,  

консултација, колоквијума и практичног рада. 

Студент у току семестра обавезно похађа предавања и вежбе, припрема се за проверу вештина 

израђује семинарске радове, припрема колоквијуме и испите и обаља стручну праксу у 
одговарајућим установама. 

Такође, студент може добровољно да учествује у оквиру пројеката школе који су од значаја за 

локалну заједницу и такав рад улази у укупно ангажовање студента у оквиру студија.  

 Теоријска настава и вежбе се изводе у слушаоницама и кабинетима у школи, а вежбе и 

практични рад се изводи у наставним базама школе у предшколским установама, основним и 

средњим школама, геронтолошким центрима и установама примарне, секундарне и терцијалне 

здравствене заштите. 

Поред обавезних предмета који се слушају на студијама, студент се може определити и за 

слушање неког изборног предмета који се даје уз обавезне. 

Студент може да пређе са других студијских програма или са других сродних студија на овај 

студијски програм уз слушање и полагање испита које није имамо на тим програмима. 

Студије на овом студијском програму су усаглашене са Болоњском деклерацијом и са 

програмима у окружењу. 
Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим студија се 

изражава збиром ЕСПБ бодова. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном ангажовању студента у 

обиму минимум од 40 часовна недеље у току једне школске године. 

Сваки предмет је добио одређену бодовну вредност у складу са Европским системом преноса 

бодова (ЕСПБ бодови), као и зарвшни рад и обаљена стручна пракса. 

Након завршетка основних струковних студија из здравствене неге за струковну медицинску сестру, 

који носе 180 ЕСПБ бодова, предвиђају се и специјалистичке струковне студије у трајању од  једне 
године (два семестра) који носе 60 ЕСПБ бодова. 

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.  

Сврха овог студијског програма је образовање студената за занимање струковна медицинска 

сестра, што ће им омогућити рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације оболеле деце, 

одраслих и старих људи у здравству, а поред тога и рад у области социјалне заштите, просвете и мале 
привреде. 

Студијски програм струковна медицинска сестра пружа 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 

Студијски програм омогућује студије за звање струковна медицинска сестра, за чиме постоје 

потребе и чији делокруг рада обухвата рад у оквиру основне или примарне, секундарне и терцијалне 

здравствене заштите. То подразумева рад у домовима здравља, болницама, клиничким центрима, 

специјализованим службама, геријатријским центрима, у рехабилитационим центрима и бањама, и 

др. 
Исто тако, струкова медицинска сестра може да ради у предшколским установама,  основним 

школама, у извођењу практичне наставе у средњим школама. 

Поред тога струковна медицинаса сестра може да ради у установама социјалне заштите, у старачким 

домовима, домовима за незбринута лица и установама за особе са посебним потребама.  

Сврха студијског 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.   

 

 

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 – струковна медицинска сестра, има за циљ да образује студенте у звање 

струковна медицинска сестра и да на тај начин омогући стицање већих и бољих сазнања и 

савладавање вештина из области здравствене неге, како би се надаље то знање могло применити у 
раду.  

Циљ овог програма је и стварање нових високо стручних кадрова који ће омогућити да се 

побољша структура стручних људи који треба да раде у области здравствене неге и другим 

установама где постоје потребе за тако стручним кадровима. 

Циљ студијског програма струковна медицинска сестра је и да студенти прихвате овај 

програм, да уче и да редовно полажу испите да би стекли знања и савладали вештине које свака 

струковна медицинска сестра мора да поседује да би се након дипломирања активно укључила  у 
професионални рад. 

Струковна медицинска сестра  требало би да добро познаје теорију, а још боље да буде 

практично обучена и да успешно учествује  у здравственој нези деце и омладине, одраслих особа и 

старих људи, исто тако да активно учествује у превенцији код здравих у циљу спречавања болести. 

            Циљ овог програма је и да се образује струковна медицинска сестра која ће самостално да 

ради у државном и приватном сектору, организује рад и ради на планирању и унапређењу квалитета 

рада, контроли рада и примени модерних и савремених принципа здравствене неге  у третманима 

здравих и болесних особа, као и особа са посебним потребама.  

             Циљеви који су дефинисани на студијском програму су:  

- Планирање и извршавање професионалних задатака у здравственој нези 

- 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 
- Критичко процењивање и одлучивање у односу на стручну праксу 

- Извршавање високо сложених и одговорних послова у области здравствене неге 

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

превенцију инвалидитета, 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. 

 

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.  

Након завршетка студија студијског програма струковна медицинска сестра, из области здравствене 

неге, студенти су оспособљени да раде на превенцији, лечењу и рехабилитацији у различитим 
установама. 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. 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). 
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. 

Обзиром да наставни план осликава 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 и омогућава 

мобилност студената.  

            Струковна медицинска сестра се активно бави истраживачким радом и едукацијом, стално се 

усавршава, учи и прати активно сва нова сазнања и достигунћа да би што боље и ефикасније то 

применила у своме раду са болесницима, здравим људима и у едукацији кадрова у школама.Овај рад 

се најчешће спроводи кроз континуирану едукацију у оквиру професионалних удружења 
медицинских сестара. 

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 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, 

петнаест  стручних предмета са укупно 71 бод, тринаест стручно-апликативних предмета са 82 

бода и једанаест 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 

садржајима везаним за струку којом ће се професионално бавити. Кроз предмете студент стиче знања 

из социјалне интеракције и комуникације и тако ствара предуслов, да научено током студија примени 
у пракси. 

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

из разлога што се за струковне студије из здравствене неге категоришу као основа за изучавање 

стручно - апликативних предмета. 

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 пет стручно-апликативних предмета од 
којих студент бира три/пет и четри/шест 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. 
Завршни рад се ради из стручно апликативних предмета и следећих стручних предмета: Здравствена 

нега 1, Здравствена нега 2, Здравствено васпитање и Организација здравствене неге са менаџментом. 

 

Студент је ангажован минимум 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  

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 

Прилог 5.4 - Сагласности КАПК-а за стручну праксу 



 

 Ш Назив предмета  С Тип 
Статус 

пред.  

Часови активне 

наставе 
Остали 

часови 
ЕСПБ 

П В ДОН 

ПРВА ГОДИНА  

1. СМС1101  Анатомија и физиологијом I С О 3 1   5 

2. СМС1102 Педагогија I АО О 2 0   5 

3. СМС1103 Здравствена  нега 1 I С О 3 3   5 

4. СМС1104 Здравствено васпитање I С О 2 3   5 

5. СМС1105 Фармакологија I С О 2 0   4 

6. СМС1106 Психологија I AO О 2 0   5 

7. СМС1207 Здравствена  нега 2 II С О 3 3   6 

8. СМС1208 Социјална медицина II AO О 2 0   5 

9. СМС1209 Исхрана  и  дијететика II   AO O  2 2   5 

10. СМС1210 Интерна медицина II С О  3 0   6 

11. СМС1211 Здравствена нега у инфектологији II СA О 2 2   4 

 СМССП1 Стручна пракса  II СА     600 5 

Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60 

ДРУГА ГОДИНА  

1. СМС2312 Хирургија III С О 3 0   6 

2. СМС2313 Педијатрија III  С  O 3 0   6 

3. СМС2314 Неурологија III С O 2 0   6 

4. СМС2415 Здравствена нега у интерној 1 IV СA О 3 3   5 

5. СМС2416 Здравствена нега у педијатрији IV  СА О 3 3   5 

6. СМС2417 Здравствена нега у неурологији  IV СА O 3 3   4 

 СМССП2 Стручна пракса  IV СA     600 5 

 Предмет и изборног блока : У III семестру од 4 бира 3 : У  IV   семестру од 3  бира  2 предмета                         

1. СМС2318 Инфективне болести са епидемиологијом  III С И 2 0   5 

2. СМС2319 Гинекологија и акушерство III С И 2 0   5 

3. СМС2320 Психијатрија III  С И  2 0   5 

4. СМС2321 Ургентна  стања III С И 2 0   5 

5. СМС2422 Здравствена нега у рехабилитацији IV СA И 2 2   4 

6. СМС2423 
Здравствена  нега  у  гинекологији и 

акушерству 
IV СA И 2 2   4 

7. СМС2424 Здравствена  нега  у психијатрији IV СA И  2 2   4 

Укупно часова активне наставе на години студија =  600 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

1. СМС3525 Здравствена нега у хирургији 1 V СA О 3 4   7 

2. СМС3526 
Здравствена нега у примарној 

здравственој заштити 
V СА О 3 3   7 

3. СМС3527 Здравс. нега у интерној мед. 2 V СА О 2 3   7 

4. СМС3628 Методологија истраживања  VI АО О 2 3   7 

5. СМС3629 Здравствена нега у хирургији 2 VI  СА О 3 4   7 

6. СМССП3 Стручна пракса   VI  СА     600 5 

7. СМС3Р Завршни рад VI СА     300 7 

Предмети изборног блока: У V семестру од 2 бира 1 : У VI  семестру од 2  бира  1 предмет 

1. СМС3530 Ментална хигијена V С И  3 2   7 

2. СМС3531 
Организација здравствене неге са 

менаџментом 
V С И 3 2   7 

3. СМС3632 Здравствена нега старих VI СА И 3 2   6 

4. СМС3633 
Здравствена нега у онкологији и 

палијативна здравствена нега 
VI  СА И 3 2   6 

Укупно часова активне наставе на години студија = 600  60  

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија 1800    

Укупно ЕСПБ бодова  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.  

Студијски програм  је усклађен са другим програмима које имају сличне школске институције 

у нашем окружењу, а исто тако и са европским системом образовања. 

У студијски програм су уграђена најновија сазнања из медицинске струке и науке, а посебно 

из здравствене неге, што је неопходно за образовање струковних медицинских сестара и њихов 
будући рад. 

Прилог 6.1 Факултетом за сестре Лариса – Грчка www.teilar.gr 

Прилог 6.2 Високом школом за здравство – Универзитет у Љубљани http://www2.zf.uni-lj.si/si/ 

Прилог 6.3 Високом школом за здравствене раднике у Фрибургу – Швајцарска: www.heds-fr.ch 

Прилог 6.4 Високом школом  у Норвешкој – Трондхајм; http://www.hist.no/english/ 

Британија  

  

Евиденција:  

Прилог 6.1,2,3  Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм 

усклађен  

Прилог 6.4 – Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским 

институцијама 

 

 



 

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. 

Упис студената на студијски програм струковна медицинска сестра на Високој медицинској школи 
струковних студија из Ћуприје се врши  према правилима школе и потребама тржишта за овим 

кадровима. 

Број планираних студената је у складу са кадровским, просторним и материјалним ресурсима школе. 

Висока медицинска школа струковних студија 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. Школа прати израду и усвајање стандарда и норматива у здравственом сектору и на основу 
тих показатеља планира број студената који ће уписати. Школа расписује конкурс у складу са 

препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, где објављује 

предвиђену квоту за упис студената на студијски програм, објављује услове конкурса.  

Пре  конкурса, школа издаје информатор који је доступан јавности и у коме се налазе све релевантне 

информације које су потребне будућем студенту: план и програм студија, организација наставе, 

структура предмета које студент изучава у току трогодишњих студија, организација вежби, наставне 

базе школе и све обавезе које студент има у току трајања студија, као и услове за упис.  

Услов за упис овог студијског програма је претходно завршена средња медицинска школа. Кандидати 

треба да покажу склоност ка будућем занимању, да воле рад са људима и да су психофизички 

способни за рад у разним дисциплинама здравственог сектора.  Поред тога, обавезно је полагање 

пријемног испита из биологије и здравствене неге. Након тих полагања се врши упис студената у 

школу, а према резултатима добијеним на тестовима и према успеху у претходном школовању.  

Збир постигнутих бодова рангира место кандидата на ранг листи. Ранг листе са резултатима 
квалификационог испита су јавни документи и доступни су јавности одмах након њиховог 

формирања. 

Упис студената се врши у јулу и септембру сваке школске године у складу са календаром 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 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 предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

 

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.  

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 

Оцењивање студената на студијском програму струковна медицинска сестра врши се на основу поена 

које студенти стичу редовним похађањем предавања, вежби, израдом семинарских радова, 

полагањем колоквијума, практичном провером усвојених вештина на стручно-апликативним 

предметима и на крају полагањем завршног испита из одређеног предмета. 

Студент на предиспитним обавезама стиче поене у законски датом распону од 30 до 70 поена. Начин 

стицања поена дат је у књизи предмета за сваки предмет појединачно (табела 5.2). Након стицања 

поена на предиспитним обавезама коначну оцену студент добија на самом испиту. Начин полагања 

испита (писмено или усмено) такође је предвиђено елементима предмета (силабусом).  
Укупан успех студента на предмету се оцењује оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан). 

Оцену 5 студент добија ако има укупно мање од 55 поена. Оцену 6 (довољан) студент добија ако има 

55-64 поена, оцену 7 (добар) студент добија ако стекне 65-74 поена, оцену 8 (врло добар) студент 

добија ако сакупи 75-84 поена, оцену 9 (одличан) добија студент који има 85-94 поена и оцену 10 

(одличан-изузетан) добија студент који има 95-100 поена. Завршни рад се оцењује оценом од 6 до 10. 

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 завршни  рад студент бира тему из стручно-апликативног предмета. Ментор упућује студента на 
литературу и методологију израде завршног рада. Завршни  рад се полаже усмено и оцењује се 

оценом од 5 до 10. 

 
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које студент стиче кроз рад у настави и полагањем 

предиспитних обавеза као и на испиту 

Табела 8.2 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.  

За извођење наставе на студијском програму струковна медицинска сестра обезбеђено је наставно 

особље које поседује одговарајуће стручне и научне квалификације да би се постигао висок ниво 
наставе и да би студенти добили неопходна знања. Oпште образовни предмети обезбеђени су 

наставницима који поседују стручност и имају предвиђене референце за обављање ове наставе. 

Стручнии предмети се реализују ангажовањем  предавача и професора који поседују све неопходне 

стручно-педагошке и научне квалифиације за обављање ове наставе. Наставу из стручно-

апликативних предмета изводе наставници који поседују знања и способности и имају високе 

референце за одговарајуће предмете које предају, а то су већ и показали у досадашњем раду. 

Настава на овом студијском програму изводи се у виду теоријске наставе, кабинетских вежби и 
практичних вежби. Теоријску наставу  изводe професори или професори 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 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 струковних студија у Ћуприји 

 

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 9.1 - 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 студијског програма струковна медицинска сестра имају обезбеђен одговарајући простор за 

извођење теоријске и практичне наставе, који одговарају стандарду који је предвиђен за овај 
студијски програм. Школа располаже одговарајућим кабинетима за здравствену негу и здравствено 

васпитање у циљу извођења симулативних вежби. Сва теоријска настава се изводи у школи која има 

амфитеатре и сале за наставу, а практична настава се поред извођења у кабинетима школе, изводи и у 

наставним базама за клиничке вежбе. Највећи део практичне наставе изводи се у Општој болници у 

Ћуприји, Јагодини, Параћину, Домовима здравља, као и другим референтним установама са којим  

Школа има потписан уговор о сарадњи. 

Студентима стоји на располагању и компјутерски центар школе који је повезан на интернет и 
библитека са одговарајућом литературом. Студентима је омогућено коришћење КОБСОН мреже. 

 

 

 

 

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 

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

 



 

Стандард 11: Контрола квалитета      

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања 

и спољашњом провером квалитета. 

Контрола квалитета студијског програма струковна медицинска сестра обавља се периодичним 

оцењивањем одржане теоријске и практичне наставе према плану и садржају методских јединица, у 
односу на резултате наставе, у односу на присуства студената на настави као и активно учешће у 

настави, у односу на стручности наставника и у односу на садржај опреме и литературе. Контролу 

квалитета обавља комисија за проверу квалитета где су укључени и студенти. Контрола квалитета 

садржаја и метода рада спроводи се на крају семестра, а контрола резултата наставе се обавља 

анализом резултата оцењивања на крају школске године. Извештај се доставља руководиоцу 

студијске групе. Одступања већа од 20% подлежу корективним мерама. При свему овоме студени 

имају активну улогу у контроли квалитета наставе кроз анкетне упитнике. 
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. 

 

 

 

 

Евиденција:  

Прилог 11.1 - Извештај о резултатима самовредновања студијског програма  

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 

 

  


