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Висока  медицинска   школа  струковних  студија у   Ћуприји у 2016. години радиће 

на даљем  подстицању, развоју и јачању квалитета наставе на свим студијским програмима 

у складу са европским стандардима уз иновирање  научних садржаја. 

Школа  ће, развијајући ове основне правце рада, константно промовисати  креактивност и 

жељу за  усавршавањем и стицањем знања. 

Школа ће у 2016. години обезбедити услове за реализацију  постављених задатака  у циљу 

континуираног јачања квалитетног и стручног рада свих  субјеката укључених у наставни  

рад. 

Носиоци свих наставних активности школе биће шефови студијских програма уз подршку 

студентске службе школе, односно стручних служби и органа управљања и руковођења. 

 

ВИЗИЈА: 

Визија Високе  медицинске школе струковних студија у Ћуприји је да постане 

водећа међународно призната школа за образoвање здраствених радника, који ће моћи да 

обављају послове са високо стручним практичним искуством у здраственим установама, 

као и да повећава и обогаћује свој фонд знања, промовише високе етичке и моралне 

вредности  пословања, одговорности према запосленима, друштвеној заједници, негујући 

толеранцију, разумевање различитости и културу дијалога. 

 

МИСИЈА: 

Мисија Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји је преношење  

вредности, знања и вештина потребних студентима за дугорочан успех у здраственој   

делатности. Знање и пракса које студент стиче у оквиру основних и специјалистичких 

струковних студија усмерена  је на промоцији  здравља појединца и заједнице, неговању 

етичких начела и унапређењу медицинске праксе. 

                 

ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ У ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНСТИ 

 

АКИТВОСТИ: 

Eвалуција  студијских програма 

Школа ће у 2016. години предати документацију за поновну  акредитацију 

студијских програма  Струковни козметичар естетичар и Струковни физиотерапеут. 

Припремиће потребну документацију за акредитацију  новог студијског програма 

Струковни лабаторијски технолог-инжењер, предаће елаборат за акредитацију два 

студијска програма на специјалистичким студијама: специјалиста инстуметар и 

анестезиолог.  

Предаће акредитационој комисији потпуну документацију за  реакредитацију 

Система  квалитета (Захтев и извештај о самовредновању).  

Предаће у октобру месецу документацију Акредитационој комисији за 

реакредитацију целе установе. 
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План уписа и структура уписа по акредитованим смеровима: 

У току 2016. године наставиће се школовање студената из области медицинских 

наука, који ће бити конкурентни на домаћем и међународном тржишту рада. Наставиће се 

са одржавањем високог нивоа квалитета наставног процеса и радити на даљем  

осавремењивању наставе, као и на успостављању и реализацији сарадње са другим 

школама у циљу остваривања мобилности студената и наставника.  

Као и сваке године, пратиће се и систематски анализирати успех студената и 

прецизирати мере за унапређење  квалитета и ефикасности студирања.  

27.01.2016. године  извршиће се промоција дипломираних студената, као и 

награђивање најбољих студената. 

 

Табела 1.  

Листа студијских програма који су акредитовани на Струковним студијама са укупним 

бројем  планираних студената за 1. годину школске 2016/2017. године 

Студије 
Школска 

2016/2017 г. 

Струквна медицинска сестра 160 

Струковна медицинска сестра - бабица 30 

Струковни козметичар естетечар 30 

Струковни физиотерапеут  80 

Струковни фармацеутски техничар 30 

Струковни медицински радиолог 36 

Основне струковне студије укупно 366 

Специјалиста струковна медицинска сестра-бабица, област здравствена 

нега у гинекологији 
20 

Специјалиста струковна медицинска сестра, област клиничка пракса 20 

Специјалиста струковна медицинска сестра, област  јавног здравља 20 

Специјалиста струковни физитерапеут, област рехабилитација 

неуролошких болесника 
20 

Специјалистицке струковне студије укупно 80 

Укупно  студената  446 

 

Припрема нових студијских  програма:   

- Струковни медицинско-лабораторијски технолог, број студената - 40  

Припрема два нова студијска програма на специјалистичим студијама: 

- Специјалиста струковна медицинска сестра, област  анестезија и реаминација,  број 

студената - 20 

- Специјалиста струковна медицинска сестра, област инструментирање у 

операционој сали,  број студената-20                
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МЕЂУНАРОДНА  САРАДЊА: 

Међународна сарадња  је од велике важности за кључне прoцесе школе. 

Школа  ће у 2016. години подржати наставнике, сараднике и студенте у реализацији дужих 

или краћих студијских боравака на престижним школама и институцијама у инострнству, 

како  би међународна сарадња постала незаобилазна за кључне процесе у школи. 

Значајан сегмент  међународне сарадње је учешће школе у Темпус пројекту и Еразмус 

размена професора са Високом школом здравствене струке у Цељу. Чланство у ЕНМ,  

COHEHRE, Размена студената са Румунијом, Бугарском, Грчком, Републиком Српском, 

Хрватском-Загреб, Словенијом-Словен Градец  и Цељем. 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ: 

Опредељење школе је да настави  са  издавањем уџбеника, научних часописа и 

зборника стручних скупова.  

Штампање нових  уџбеника  биће у складу са Правилником o издавачкој  

делатности. Наставно  веће доносиће одлуку  о компететности рецезената.  

У  2016. год наставиће се са издавањем  часописа  Здраствени радник. Планирано је 

учешће школе на међународном сајму књига у Београду. 

 

ПРОГРАМ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ, НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА  И ЛИТЕРАТУРЕ 

За осавремењивање наставних програма Школа ће уложити додатна средства за 

опремање свих кабинета  и лабараторија на сваком студијском програму. Шефови 

студијских  програма су предали спискове за набавку потребне опреме. Реализација 

куповине опреме је у току и у школској години биће реализована целокупна куповина. 

Имаћемо потпуно опремљену  апотеку са свом потребном опремом тако да ће студенти 

највећи део вежби одрађивати код нас у апотеци, потпуно опремљену лабараторију за 

извођење вежби на смеру фармацеута (куповина вага, капсулирке, ламинарне коморе итд.)  

Научна и стручна литература куповаће се у 2016. години из сопствених средстава. 

Базе података  као библиотечки ресурси (КОБСОН) биће и даље доступни студентима и 

свим наставницима. 

 

ПЛАН КАДРОВА: 

У складу са Законом о високом образовању,  наставно особље у школи обухвата 

лица која остварују наставни рад и то: професоре струковних студија, предаваче 

струковних студија и наставнике вештина. Укупан број наставника и наставника  вештина 

са пуним радним временом у  школи је 39. Постојећи број наставника и сарадника је 

одговараћи у односу на број студената.  

У  току 2016. години у складу са анализом студијских програма, као и проценом 

оптерећености наставника и сарадника, планира се пријем нових  наставника и наставника 

вештина. 
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ПЛАН РАДА НАСТАВНОГ ВЕЋА: 

Компентеције наставног већа прописане су Статум Школе. Наставно Веће радиће 

према потребама. У 2016. години присустоваће и представници Студенског парламента. 

Унапредиће се рад   студенског парламента, учешће студената у  наставном процесу биће 

приорит. 

 

УЧЕШЋЕ  ШКОЛЕ У РАДУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА (КАССС) 

Школа ће и у 2016. години активно учестовати у раду КАССС-а. Представници 

школе узеће учешће у конференцији која се одржава у Београду априла месеца коју 

организује EUOROSHI  у сарадњи са КАССС-ом. 

 

СИСТЕМ КВАЛИТЕТА РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И КОНТРОЛУ 

КВАЛИТЕТА: 

Комисија за контролу квалитета формирана је 2010. године. Обзиром да школа иде 

у реакредитацију система квалитета од стране Акредитационе комисије целокупна 

ативност целог тима који је у систему квалитета биће  усмерена на  изради  свих 

правилника и процедура потребних за акредитацију. Предаја документације је почетком 

априла и до тада биће урађено све што је потребно да се реакредитује. У том циљу на 

задњој седници Наставног већа проширен је састав тима који учествује у систему 

квалитета. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ: 

Извори финансирања  Високе медицинске школе у Ћуприји током 2016. године 

биће: 

- Средства  која обезбеђује оснивач,  Влада  Републике  Србије. 

- Средства од  школарине 

Од  остварених прихода, школа ће  финансирати плате стално запослених као и 

плате наставника који раде по уговору о допунском раду, плате свих запослених у школи.  

 

У Ћуприји 26. 01. 2016                                                                                                     

 

ДИРЕКТОР 

Проф. др  Драгослав Илић 

 

 


