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Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Студијски програм струковних студија – струковни физиотерапеут, обухвата студије из 

физикалне медицине и рехабилитације у трајању од шест семестара за стручно звање 

струковни физиотерапеут. 

  Ове студије трају шест семестара, а 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 физикалне медицине и 

рехабилитације. 

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, 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 поред тога изводе и у наставним базама школе у здравственим установама 

физикалне медицине и рехабилитације. 

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, трају шест семестара и имају 180 ЕСПБ бодова. 

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 од 40 часовне 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 физикалне медицине и рехабилитације за 

струковног физиотерапеута, 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 – Допуна 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 струковни 

физиотерапеут, 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 омогућује студије за звање струковни физиотерапеут, 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, у 

одељењима физикалне медицине и рехабилитације при болницама, у клиничким центрима, у 

клиникама за физикалну медицину и рехабилитацију, у другим клиникама и болницама, у 

специјализованим службама физикалне медицине и рехабилитације у геријатријским 

центрима, у рехабилитационим центрима и бањама, у предшколским установама, у оквиру 

амбуланти спортске медицине, у спортским клубовима, у специјалистичким амбулантама 

физикалне медицине и рехабилитације, у козметичким салонима, фитнес центрима, 

теретанама и др. 

Исто тако, струковни физиотерапеут може радити у школама у образованом систему у 

извођењу практичне наставе у средњим и високим струковним школама. 

Поред тога струковни физиотерапеут може да ради у установама социјалне заштите, у 

старачким домовима, домовима за незбринута лица и установама за особе са посебним 

потребама. 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 

институције)- Прилог 1.1 

 



 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Студијски програм – струковни физиотерапеут, има за циљ да образује студенте у 

звање струковни физиотерапеут и да на тај начин омогући њима стицање већих и бољих 

сазнања и савладавање вештина из области физикалне медицине и рехабилитације, како би 

они  надаље то знање могли применити у свом 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 рехабилитационим центрима и 

другим установама где постоје потребе за тако стручним кадровима. 

Циљ студијског програма струковни физиотерапеут из области рехабилитације је и да 

студенти прихвате овај програм, да уче и да редовно полажу испите да би стекли знања и 

савладали вештине које сваки струковни физиотерапеут мора да поседује да би се након 

дипломирања активно укључио у професионални рад. 

Струковни физиотерапеут мора добро да познаје теорију, а још боље треба да буде 

практично обучен да би успешно учествовао у рехабилитацији деце и омладине, запослених 

особа и старих људи, а исто тако да активно учествује у превенцији код здравих у циљу 

настанка болести. 

Циљ овог програма је и да се образује струковни физиотерапеут који ће самостално 

ради у државном и приватном сектору, организује такав рад и ради на планирању и 

унапређењу квалитета рада, контроли рада и примени модерних и савремених средстава 

физикалне медицине и рехабилитације у третманима здравих и болесних особа, као и особа 

са посебним потребама. 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 

институције)- Прилог 1.1 

 



 

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 струковни физиотерапеут, из области 

физикалне медицине и рехабилитације, студенти су оспособљени да раде на превенцији, 

лечењу и рехабилитацији у различитим установама. 

У основној здравственој заштити, струковни физиотерапеут ради са децом, одраслим 

особама и са старим људима.  

У раду са децом примењује кинезитерапију и физикалне процедуре ради превенције и 

лечења лоших држања тела и у циљу корекције постојећих деформитета кичменог стуба и 

стопала. Он такође учествује у систематским прегледима предшколске и школске деце, у 

циљу сагледавања постуре, ставова и положаја  тела, хода и сл. 

Струковни физиотерапеут учествује и у функционалној процени одраслих људи, а 

посебно запослених, при систематским прегледима, у њиховом лечењу и рехабилитацији, у 

циљу што ранијег повратка на  радно место. 

Активно учествује у збрињавању старих људи, у лечењу и оспособљавању за рад у кући, 

у самозбрињавању и осталим активностима свакодневног живота. 

Струковни физиотерапеут ради и у старачким домовима, где свакодневно старим и 

болесним људима помаже да што мирније и реалније прихвате своје стање, да покушају да га 

побољшају како би активно учествовали у својим  свакодневним активностима. 

У болничким одељењима и на клиникама струковни физиотерапеут активно учествује у 

лечењу оболелих и њиховој рехабилитацији и оспособљавању за самозбрињавање и 

активности свакодневног живота у кући, у породици и друштву као и у повратку на посао 

уколико су запослени.  

Струковни физиотерапеут ради и у рехабилитационим центрима и бањама, где се уз 

примену кинезитерапије, физикалних агенаса и климатских фактора делује на болесника, али 

и на здравог човека, у циљу лечења и превенције. 

Струковни физиотерапеут ради и на рехабилитацији особа са посебним потребама, у 

њиховом оспособљавању за самозбрињавање и обављање активности свакодневног живота, у 

коришћењу помагала и другим потребама.  

Струковни физиотерапеут учествује и у третманима спортиста у спортским амбулантама, 

у теретанама, велнес центрима, козметичким центрима и сл.Такође ради и са здравима у 

циљу побољшања изгледа  и кондиције. 

     Учествује активно у тимском раду, води евиденцију о сваком болеснику кроз болеснички 

картон и у њему уписује свакодневно примењене процедуре и резултате који су постигнути 

као и степен његовог оспособљављања. 

            Струковни физиотерапеут 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 применио 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 физиотерапеута. 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1. 

 



 

Стандард 5: Курикулум 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

модула и њихов опис.  

Студијски програм студија за струковног физиотерапеута се састоји од 32 предмета, 

међу којима су 20 обавезни и 12 изборни. У првој години има осам обавезних и четири 

изборна предмета, у другој години има седам обавезних и четири изборна предмета и у 

трећој години има пет обавезних и четири изборна предмета. Сви предмети су 

једносеместрални и подељени су на опште (академско образовне), стручне и стручно 

апликативне. У групи општих предмета су: физика, медицинска етика, педагогија, 

здравствено васпитање, здравствени менаџмент, информатика у здравству и енглески језик. 

Изборни предмети су здравствено васпитање и здравствени менаџмент, а остали су обавезни, 

и студент бира између два изборна који ће да слуша. У групи стручних предмета су: 

анатомија, физиологија, здравствена нега, социјална медицина, ургентна стања, медицинска 

психологија , фармакологија, интерна медицина, хируригија са ортопедијом, неурологија, 

основи радиологије, соматопедија и психомоторни развој детета. Изборни предмети су 

ургентна стања и фармакологија, социјална медицина и медицинска психологија, као и 

основи радиологије и психомоторни развој детета. Студент бира који предмет жели да 

слуша, а остали стручни предмети су обавезни. У групи стручно-апликативних предмета су: 

кинезологија І, кинезиологија ІІ, општа кинезитерапија, општа физикална терапија, 

медицинска рехабилитација І, клиничка кинезитерапија, клиничка физикална терапија, 

медицинска рехабилитација ІІ, протетика и ортотика, дечја рехабилитација, геријатријска 

рехабилитација и рехабилитација у спорту. Изборни предмети међу њима су протетика и 

ортотика и рехабилитација у спорту, као и дечја рехабилитација и геријатријска 

рехабилитација. Студент бира која ће два предмета да слуша. Поред овога предвиђена је на 

крају школовања израда и одбрана завршног рада. 

Студент је у обавези да током свих шест семестара, као и у току зимских и летњих 

распуста обави стручну праксу у трајању од 600 часова по години која се вреднује са по 6 

ЕСПБ бодова по години и улази у коначни обрачун ЕСПБ бодова у групу стручно-

апликативних предмета. Током трогодишњег школовања студент остварује 18 ЕСПБ бодова 

на рачун обаљене стручне праксе у одговарајућим установама.  

 

 

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  

  

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма 

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: Распоред часова-Прилог 5.1, Књига предмета (у документацији  и на сајту 

институције)-Прилог 5.2, Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних 

органа високошколске установе-Прилог 5.3 

Прилог 5.4 - Сагласности КАПК-а за стручну праксу 

 



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

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

 Ш Назив предмета С Тип 

С
т

а
т

у
с

 Часови 

активне 

наставе 

Остали 

часови ЕСПБ 

П В Д СРС 

ПРВА ГОДИНА 

1. СФ1101 Физика I АО О 2 2   3 

2. СФ1102 Анатомија I С О 3 3   8 

3. СФ1103 Физиологија I С О 3 2   8 

4. СФ1104 Кинезиологија I I СА О 3 4   5 

5. СФ1105 Медицинска етика I АО О 2 0   3 

6. СФ1206 Патологија са патофизиологијом II С О 2 0   6 

7. СФ1207 Кинезиологија II II СА О 3 4   5 

8. СФ1208 Здравствена нега II С О 3 0   6 

9. СТСП1 Стручна пракса II  О    600 6 

10. 

Изборни предмети: 

СФ1109 Ургентна стања I С И 2 0   
6 

СФ1110 Фармакологија I С И 2 0   

11. 
СФ1211 Социјална медицина II С И 2 0   

4 
СФ1212 Медицинска психологија II С И 2 0   

Укупно часова активне наставе на години студија =600 60 

ДРУГА ГОДИНА 

1. СФ2313 Интерна медицина III С О 3 0   7 

2. СФ2314 Хирургија са ортопедијом III С О 3 0   6 

3. СФ2315 Општа кинезитерапија III СА О 4 4   6 

4. СФ2316 Информатика у здравству III АО О 3 2   4 

5. СФ2417 Неурологија IV С О 3 0   7 

6. СФ2418 Општа физикална терапија IV СА О 4 4   5 

7. СФ2419 Соматопедија IV С О 2 2   7 

8. СТСП2 Стручна пракса IV  О    600 6 

9. 

Изборни предмети: 

СФ2320 Здравствено васпитање III АО И 2 0   
6 

СФ2321 Здравствени менаџмент III АО И 2 0   

10. 
СФ2422 Основи радиологије IV С И 2 2   

6 
СФ2423 Психомоторни развој детета IV С И 2 2   

Укупно часова активне наставе на години студија =600 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

1. СФ3524 Педагогија V АО О 2 0   6 

2. СФ3525 Енглески језик V АО О 3 0   5 

3. СФ3526 Медицинска рехабилитација 1 V СА О 3 4   6 

 СФ3527 Клиничка кинезитерапија V СА О 2 4   6 

4. СФ3628 Медицинска рехабилитација 2 VI СА О 3 4   6 

 СФ3529 Клиничка физикална терапија VI СА О 2 4   6 

6. СТСП3 Стручна пракса VI  О    600 6 

7. 

Изборни предмети: 

СФ3530 Геријатриска рехабилитација V СА И 2 3   10 

СФ3531 Дечја рехабилитација V СА И 2 3   10 

8. 
СФ3632 Протетика и ортотика VI СА И 2 2   4 

СФ3633 Рехабилитација у спорту VI СА И 2 2   4 

9. СТЗР Завршни рад VI  O    300 5 

Укупно часова активне наставе на години студија = 600 60 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 3615 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 физикалне медицине и рехабилитације, што је неопходно за образовање 

струковних физиотерапеута и њихов будући рад. 

Овај студијски програм је усаглашен и упоредив са програмима: Паневропског 

Универзитета АПЕИРОН из Бања луке за мултидисциплинарне и виртуелне студије 

http://www.apeiron-uni.eu/, здравственим факултетом Универзитета у Љубљани 

http://www2.zf.uni-lj.si/si/, Свеучилишта у Сплиту смер Физиотерапија http://ozs.unist.hr/, 

Свеучилиште у Мостару – Факултет здравствених студија смер Физиотерапија http://fzs.sve-

mo.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=113, Студијама 

физиотерапије Рамон Љуљ Универзитета у Барселони – Шпанија (www.url.edu.es), студијама 

физиотерапије Универзитета Сан Рафаело у Милану – Италија (www.unisr.it). 

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

програм усклађен –Прилог 6.1,2,3, Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром 

праксом у европским институцијама-Прилог 6.4 

 

 



 

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 струковни физиотерапеут на Високој здравственој 

школи струковних студија из Ћуприји се врши  према правилима школе и потребама 

тржишта за овим кадровима. 

Пре планирања уписа школа преиспитује своје могућности и обезбеђује све неопходне 

ресурсе за упис студената. Министарство просвете и спорта сваке године објављује конкурс 

за упис студената на све студијске групе здравствене струке. Пре тог конкурса, школа издаје 

информатор који је доступан јавности и у коме се налазе све релевантне информације које су 

потребне будућем студенту ове школе: 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 гимназија, средња 

медицинска школа, средња ветеринарска школа или друга одговарајућа четворогодишња 

школа. Поред тога, обавезно је полагање пријемног испита из физике и биологије. Након тих 

полагања се врши упис студената у школу, а према резултатима добијеним на тестовима и 

према успеху у претходном школовању. 

 

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

студија у текућој школској години 

 

 

Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, Решење о именовању комисије за 

пријем студената-Прилог 7.2, Услови уписа студената (извод из Статута институције, или 

други документ)-Прилог 7.3 

 



 

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.  

 

Оцењиванје студената на студијском програму струковни физиотерапеут врши се на основу 

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

радова, и полагањем колоквијума 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 

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. 

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

 

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

 

 



 

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 струковни физиотерапеут 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. За извођење наставе 

из опште образовних предмета обезбеђени су наставници који поседују стручност и имају 

предвиђене референце за обављање ове наставе. За извођење наставе из стручних предмета 

ангажовани су предавачи и професори 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. 

 

Табела 9. 0Укупни 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: Копије радних књижица наставног особља-Прилог 9.1 (ако је затражена 

акредитација само студијског програма), Правилник о избору наставника –Прилог 9.2(ако је 

затражена акредитација само студијског програма),  

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

затражена акредитација само студијског програма),  

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – 

Прилог 9.4 , (ако је затражена акредитација само студијског програма),  

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из 

стандарда, ако се не прилажу табеле)-Прилог 9.5 , Доказ о јавној доступности података о 

наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)-Прилог 9.4. 

 

 

 

 



 

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 струковни физиотерапеут 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 

кинезиологију и кинезитерапију, а има и савремену теретану за извођење одговарајућих 

вежби коју користе студенти за вежбе. 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 школе, и највише у центру за физикалну медицину и 

рехабилитацију у Медицинском центру у Ћуприји. 

Студентима стоји на располагању и компјутерски центар школе који је повезан на интернет 

и библитека са одговарајућом литературом. 

 

 

 

 

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: Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1, Доказ о поседовању информационе 

технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2 

 



 

Стандард 11: Контрола квалитета      

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Контрола квалитета студијског програма струковни физиотерапеут се обавља 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. 

 

 

 

 

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

 

Евиденција: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1, 

Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2 

Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3 Извод из Статута установе којим регулише оснивање 

и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4 

 

  


