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Политика обезбеђења квалитета 
 

 

На основу Закона о високошколском образовању (Сл. гласник РС, броj 88/17, 27/18, 

73/18 и 67/19), Правилника о стандардима за caмoвpeднoвaњe и оцењивaње квалите-

та високошколских установа Националног савета за високо образовање (Службени 

гласник РС, броj 13/19), члан 1., 2. и члана 43. Правилника о caмoвpeднoвaњу и оце-

њивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада Високе економске 

школе струковних студија Пећ у Лепосавићу, на предлог комисиjе за квалитет, На-

ставно веће Школе, донело je: 

 

 

Стандарде за обезбеђење квалитета 

Високе економске школе струковних студија Пећ, у Лепосавићу 

- Интерни стандарди - 

 

Стандарди обезбеђења квалитета (у даљем тексту: стандарди) Високе економске 

школе струковних студија (у даљем тексту: Школа) израђени су на основу стандар-

да за caмoвpeднoвaњe и оцењивање квалитета кoje je донео Национални савет за ви-

соко образовање Републике Србиjе (национални стандарди) и имаjу за циљ 

дефинисaње нивоа квалитета рада Школе, односно нивоа квалитета: 

 

- Студиjског програма 

- Наставног процеса 

- Наставника и сарадника 

- Студената 

- Уџбеника 

- Библиотечких ресурса 

- Информатичких ресурса 

- Ненаставне подршке 

- Управљaња Високом Школом 

- Простора и опреме 

 

Стандарди садрже минимални ниво квалитета рада Школе. 

 

Стандарди су jавни и достyпни студентима, наставницима, сарадницима и запосле-

нима у Школи. 

 

Школа преиспитyjе ове стандарде најмање сваке треће школске године. 

 

Лице одговорно за квалитет на основу резултата добиjених оцењивањем нивоа ква-

литета  применом ових стандарда и резултата спроведених корективних мера, сваке 

треће године израђyjе Извештаj о caмoвpeднoвaњу Школе коjи разматра Комиcиjа за 

обезбеђење квалитета а ycвaja Наставно веће Школе. 

 

 

  

 



2 

 

 

1. Стандард за обезбеђење квалитета студиjског програма: 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета студиjског 

програма применом националног стандарда 4. 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 

Перод 

оцењива. 

1. Усклађеност циља са  

основним задацима и  

циљевима школе 

упоређивање у % 100 % Директор 

школе 

3 год 

2. Однос општe –  

образовних, стручних и струч-

но-апликативних дисциплина 

Однос броjа 

часова 

у % 15%, 40%, 

45% 

Директор Шко-

ле 

3 год 

3. Радно оптерећење 

Студената 

ЕПБ бодови годи-

шње 

60 ЕСПБ 

годишње 

Директор 

школе 

3 год 

4. Износ бодова по предмету ЕСПБ  5-7 Директор 

школе 

3 год 

5. Проценат запошљавања на по-

словима економиста и правни-

ка 

Анкета дипло-

мираних студе-

ната, 

Y-V 

у % преко 60% Секретар 

школе 

1 год након 

завршетка 

студиjа 

6. Професионална 

успешност  

економиста и правника 

Анкета дипло-

мираних студе-

ната, 

Y-V 

Од 1 мин. до 

5. мах 

преко 4 Секретар 

школе 

1 год након 

завршетка 

студиjа 

7. Оцена  

квалитета студиjског 

програма с аспекта  

компетентности  

економиста и  

правника од стране  

послодаваца/националне слу-

жбе за запошљавање 

Анкета посло-

даваца/ нацио-

налне службе за 

запошљавање 

Y-VI 

Од 1 мин до 

5. мах 

преко 4 Секретар 

школе 

1 год након 

завршетка 

студиjа 

8. Оцена курикулума: 

- Постоjи распоред предмета 

по годинама. 

- Постоjи књига предмета/ 

спецификациjа предмета 

- Листа изборних предмета 

Преглед-кон-

трола докуме-

ната и примене 

у наставном 

процесу 

Да Да Директор 

Школе 

3 год 

- Подстиче студенте на ства-

ралачки начин размишљања 

- Подстиче студенте на при-

мену знања и вештина у 

практичне сврхе 

Анкета 

студената, 

Y-I 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 -Савременост курикулума Упоређивање са 

курикулумима 

страних Школа 

У % Преко 80% Директор 

Школе 

3 год 

9. Услови и поступци за заврша-

вањ студиjа и  

Преглед wеб 

стране и 

У % 100% Директор 

Школе 

3 год 
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добиjање дипломе 

одређеног нивоа  

образовања су jавни 

и обjављени на wеб  

страни Школе и свим 

штампаним  

публикациjама о Школи. 

публикациjа 

 

У случаjу дa je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровође-

ње. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвајање корективних мера. 

 

Поступак за одобравање, праћење и контролу програма дефинисан je у ПОК-I,   

Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса. 

 

2. Стандард  за обезбеђење квалитета наставног процеса 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета наставног 

процеса применом националног стандарда 5 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 

Перод 

оцењивања 

1. Професионалност и 

коректност комуникациjе 

наставник - студент 

Анкета 

студената, 

ОБК-I 

Од 1 мин. до 

5. мах 

 

Преко 4 Директор 

школе 

1 год 

2. План наставе je  

достyпан cтyдентима 

пре почетка семестра 

Увид у стaње Да Да Директор 

Школе 

Пре почетка 

семестра 

План наставе се 

реализуjе: 

- По унапред  

  утврђеном временском 

распореду извођења 

наставе (предавања,  вежбе, 

консултациjе, испити) 

-По унапред утврђеном 

садржаjу - предметима 

Књига 

евиденциjе 

наставе, 

ОБК-III 

У % 95% Директор 

Школе 

Сваког часа 

за сваки 

предмет 

посебно 

Анкета 

cтудената, 

ОБК-I 

ДА 

НЕ 

95% 

ДА 

Директор 

Школе 

1 год 

3. Интерактивност наставе, 

Учешће примера из праксе, 

Настава подстиче студента 

на размишљање и 

креативност, самосталност у 

раду и 

примени стечених знања 

Анкета 

студената, 

ОБК-I 

Од 1 мин. 

до 5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 

Основ за примену стандарда je План и програм наставе са временским распоредом. 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровође-

ње. Комисиjа за квалитет задужена je за усвајање корективних мера. 
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Поступак контроле реализациjе наставе дефинисан je у ПОК-I, Поступак за 

обезбеђење квалитета образовног процеса. 

 

3. Стандард за обезбеђење квалитета наставника и сарадника 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета наставника и 

сарадника применом националног стандарда 7. 

 

Квалитет се утврђује за сваког наставника и сарадника посебно. 

 

Поступак и критериjуми обезбеђења квалитета за избор наставника дефинисани су у 

Правилнику о избору наставника. 

 

Квалитет наставника и сарадника коjи раде у настави утвhyjе се по следећим 

критериjумима: 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 

Период 

оцењивања 

1. Броj наставника 

- укупно 

Увид у cтaњe Броj часова 

годишње  

односно 

недељно 

Мин 180 

часова 

Директор 

Школе 

3 год 

- стално запослених Увид у cтaњe % од укупног 

броја 

Мин 70% 

2. Броj сарадника Увид у  стање Броj часова 

годишње 

односно 

недељно 

Мин 300 

часова 

годишње 

Директор 

Школе 

3 год 

3. Педагошка способност 

наставника / сарадника 

Анкета студената, 

ОБК-I 

Од 1 мин.  до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

4. Учешће на научним 

скуповима, семинарима и 

сл. из области предмета 

Анкета наставника 

и сарадника, ОБК-

II 

Од 1 мин. (без 

уешћа) до 5. 

мах (учешће 

на скоро свим 

ску-повима из 

области 

Преко 3 Директор 

Школе 

1 год 

5. Усавршавање и 

напредовање наставника и 

сарадника 

Анкета наставника 

и сарадника ОБК-

II 

Од 1 мин. до 5. 

мах 

Преко 3 Директор 

Школе 

1 год 

6. Избор наставника се врши 

сагласно критериjумима из 

Правилника о избору 

наставника 

Увид у доку-

ментациjy о 

избору 

Да Да Директор 

Школе 

1 год 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровођење. 

Комисиjа за квалитет задужена je за ycвajaњe корективних мера. 

 

Поступак и критериjуми обезбеђења квалитета за избор наставника дефинисани су у 

Правилнику о избору наставника, ПО-0l, Поступку за обезбеђење квалитета образовног 
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процеса и ПО-03, Поступку за обезбеђење квалитета управљања. 

 

 

4. Стандард за обезбеђење квалитета студената 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета студената 

применом националног стандарда 8. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена Ниво квалитета 
Задужен за 

примену 

Период 

оцењивања 

1. Упис cтyдената: бодовање укупан 

броj 

поена 

мах 100 Директор 

Школе 

1 год 

Успех у претходном 

школовању 

бодовање броj 

поена 

мах 70 за 

четворо-годишњу 

школу мах 50 за 

тро-годишњу 

школу 

Успех на приjемном 

испиту 

бодовање броj 

поена 

мах 10 за 

трогоди-шњу 

школу 

Успех на 

квалификационом 

испиту 

 

бодовање бpoj 

поена 

мах 30 

2. Структура оцене у 

поенима 

  0-54 = 5 

55- 64 = 6 

65 – 74 = 7 

75 – 84 = 8 

85 – 94 = 9 

Више од 94 =10 

Предметни 

наставници 

Стално 

3. Структура оцене 

предмета 

 У % 70% пред-испитне 

активности – 30 % 

испит 

Предметни 

наставници 

Стално 

5. Дистри6уциjа оцене 

по предметима 

Просечни 

подаци свих 

студената 

на jедном 

предмету 

У % + 

- 

10% 

Студентска 

служба 

1 год 

6. Пролазност по 

предметима и 

укупно 

Просечни 

подаци - просек 

 

У % 80% Студентска 

служба 

1 год 

 

Оцена квалитета - вpeднoвaњe студената врши се за сваког студента посебно и то: 

на упису, током студирaња за сваки предмет (испит, семинареки рад и сл.) и на ди-

пломском испиту. Применом овог стандарда најмање на кpajy сваке школске године 

студентска служба утврђyjе просечне оцене и о томе обавештава Директора Школе. 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровође-
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ње. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвајање корективних мера. 

 

Поступак оцене квалитета приликом уписа и током школовања дефинисан je у Y-I, 

Поступку за обезбеђење квалитета образовног процеса и Y-III, Поступку за обезбе-

ђење квалитета управљања 

 

 

5. Стандард за обезбеђење квалитета уџбеника 

 

Циљ стандарда: Одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета уџбеника при-

меном националног стандарда 9. 

 

Квалитет се утвpђyje за сваки уџбеник посебно и то по критериjумима и на начин 

прописан Правилником о уџбеницима. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 

Перод 

оцењивања 

1. Квалитет садржаjа: 

- укупно 

- савременост 

- тачност 

Анкета cтудената 

ОБК- I  

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

2. Квалитет структуре: 

- примери, питања 

- резиме 

Анкета cтудената 

ОБК- I 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

3.  Сваки уџбеник задово-

љава критериjуме из 

Правилника о Уџбени-

цима 

Увид у 

документациjу 

Да Да Директор 

Школе 

3 год 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровође-

ње. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвајање корективних мера. 

 

Поступци обезбеђења квалитета уџбеника дефинисани су у Правилнику о уџбеници-

ма и у Y-I, Поступку за обезбеђење квалитета образовног процеса и у Y-II, Поступку 

за обезбеђење квалитета потребних ресурса. 

 

6. Стандард за обезбеђење квалитета библиотечких ресурса 

 

Цюъ стандарда: Одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета библиотечких 

ресурса применом националног стандарда 9. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 
Перод оцењивања 

1. Броj запослених  Увид у cтaњe Броj  Мин 1 

запослен са 

ВСС до 500 

студената 

Директор 

Школе 

3 год 
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2.  Компетентност и 

мотивисаност 

запослених  

Анкета 

наставника, 

сарадника и 

студената, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

3. Обим библиотечког 

фонда 

Књига 

евиденциjе 

Броj библио-

течких 

jединица 

Hajмање 1001 

или 101 по 

студијском 

програму 

Директор 

Школе 

3 год 

Анкета 

наставника, 

сарадника и 

студената, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

4. Придржавање времена 

рада 

Анкета 

наставника, 

сарадника и 

студената, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово 

спровођење. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвajaњe корективних мера. 

 

Поступак обезбеђења квалитета дефинисан je у Y-II, Поступку за обезбеђење 

квалитета потребних ресурса. 

 

7. Стандард за обезбеђење квалитета информатичких ресурса 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета 

информатичких ресурса применом националног стандарда 9. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена Ниво квалитета 
Задужен за 

примену 

Перод 

оцењивања 

1. Броj запослених  Увид у  

cтaњe 

Броj  Мин 1  

запослен са ВСС 

до 500 студената 

Директор 

Школе 

3 год 

2.  Компетентност и 

мотивисаност 

запослених  

Анкета 

наставника, 

сарадника и 

студената, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

3. Квалитет  

рачунарске опреме и 

интернет везе 

Увид и 

 стварно  

стање 

Броj  Минимум 20 рачунара 

са интернет везом 

Директор 

Школе 

3 год 
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Анкета 

наставника, 

сарадника и 

студената, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

4. Придржавање  

времена рада 

Анкета 

наставника, 

сарадника и 

студената, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово 

спровођење. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвajaњe корективних мера. 

 

Поступак обезбеђења квалитета дефинисан je у Y-II, Поступку за обезбеђење квали-

тета потребних ресурса. 

 

8. Стандард за обезбеђење квалитета ненаставне подршке 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбеђење квалитета ненаставне по-

дршке применом националног стандарда 10. 

 

Послови, задаци и надлежности, ненаставног особља (студентска служба, секретар 

Школе, и други запослени на пословима ван наставе, библиотеке и рачунарске 

лабораториjе) дефинисани су Правилником о организациjи и систематизациjи. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 

Перод 

оцењивања 

1. Броj запослених 

- студентска служба Увид у cтaњe 

Броj Мин 1 

запослен до 

500 студената 

Директор 

Школе 

3 год 

- правни послови, радни 

односи - секретар Увид у cтaњe 

Броj Мин 1 

запослен до 

500 студената 

- финансиjски послови, 

организовање, 

планирање, споровођење 

и контрола обављања 

послова у финансиjскоj 

служби 

Увид у cтaњe 

Броj 

Мин 1 

запослен до 

500 студената 

2. Компетентност и 

мотивисаност запослених 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

странака ОБК-II, 

ОБК-IV 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 
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3. Комуникација са са 

студентима и  

странкама 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

странака, ОБК-

II, ОБК-IV 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

4. Правоременост и 

истинитост информација 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

странака, ОБК-

II, ОБК-IV 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

5. Усавршавање и 

напредовање 

Анкета 

ненаставног 

особља, ОБКII 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово 

спровођење. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвajaњe корективних мера. 

 

Поступак обезбеђења квалитета дефинисан je у Y-II, Поступку за обезбеђење квали-

тета потребних ресурса. 

 

9. Стандард за обезбеђење квалитета упрвљања Школом 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета и обезбђење квалитета управљања 

Школом применом националног стандарда 10. 

 

Послови, задаци и надлежности Савета lIIколе, Наставног већа и Директора Школе 

дефинисани су Статутом Школе. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена 
Ниво 

квалитета 

Задужен за 

примену 

Перод 

оцењивања 

1. Ефикасност 

организациjе 

Високе Школе 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

запослених, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

2. Ефикасност рада 

Савета Школе 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

запослених, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

3. Ефикасност рада 

Наставног већа 

Школе 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 
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запослених, 

ОБК-II 

4. Рад Директора 

Школе 

Анкета 

наставника, 

сарадника, 

студената и 

запослених, 

ОБК-II 

Од 1 мин. до 

5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 

У случajу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, Лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово 

спровођење. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвajaњe корективних мера. 

 

Поступак обезбеђења квалитета дефинисан je у Y-II, Поступку за обезбеђење квали-

тета управљања. 

 

10. Стандард за обезбеђење квалитета простора и опреме за извођење наставе 

 

Циљ стандарда: одређивање нивоа квалитета простора и обезбеђење квалитета опре-

ме применом националног стандарда 11. 

 

Р.бр Критеријуми Начин Оцена Ниво квалитета 
Задужен за 

примену 

Перод 

оцењивања 

1. Адекватност  

простора у  

коме се одвија  

настава 

 

Преиспитивање у 

односу на број 

студената 

У м2 2м2нето 

наставног 

простора по 

студенту 

Директор 

Школе 

1 год 

Анкета  

наставника,  

сарадника,  

студената и  

запослених,  

ОБК-II 

Од 1 

мин.  

до 5. 

 мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

2. Савременост  

опреме која се 

 користи у  

настави 

Анкета  

наставника,  

сарадника,  

студената и  

запослених,  

ОБК-II 

Од 1 мин. 

до 5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

3. Адекватност  

Простора 

библиотеке и 

рачунарске 

радионице 

Анкета наставника, 

сарадника, студената и 

запослених, ОБК-II 

Од 1 мин. 

до 5. мах 

Преко 4 Директор 

Школе 

1 год 

 

У случаjу да je добиjена оцена испод наведеног нивоа, лице задужено за квалитет у 

Школи одговорно je за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровође-

ње. Комисиjа за квалитет задужена je за ycвајање корективних мера. 
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Поступак обезбеђења квалитета дефинисан je у Y-II, Поступку за обезбеђење 

квалитета потребних ресурса. 

 

На основу предлога Комисије за квалитет Наставно веће Школе на својој 

седници усвојило је мере и поступке за обезбеђење квалитета обухваћене у 

документу под називом „Политика обезбеђења квалитета“. 

 

Прилог 1:  

 

Aнкетни листови и спровођење анкете 

 

У прилогу су дати анкетни листови са обавезним питањима на кoje треба добити од-

говоре. Листа питања се може проширити у зависности од постављеног циља анке-

те. 

 

Директор Школе одређуjе лице кoje ћe изврmити допуну анкетних листова коjи у 

том случаjу носе ознаку: ОБК-I/1, ОБК- II /1 итд. 

 

Анкете се спроводе сагласно Правилнику о caмoвpeднoвaњу и оцењивању квалите-

та. Према овом правилнику Директор Школе организyjе анкетирање тако што даjе 

налог за извођење анкетирања по правилу студентскоj служби. 

 

Након завршеног анкетирања, лице задужено за квалитет обрађyjе одговоре 

добиjене анкетом односно врши оцењивање квалитета поштyjући норме из ових 

стандарда и о томе израђyjе извештаj. Поступци разматрaња и ycвajaњa извештаjа 

дефинисани су поступцима за обезбеђење квалитета датих у прилогу 3. 

 

Сви анкетни листови налазе се на wеб страни Школе и на местима у Школи кoja ће 

омогућити да су лако доступни за коришћење. 
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Прилози - анкетни лиcтови ОБК-I, ОБК-II, ОБК-III, ОБК-IV 

 

Школа 1. Упитник за оцену квалитета наставног  

процеса, наставника и сарадника 

ОБК-I 

 

У циљу унапређења квалитета наставног процеса, молимо вас да попуните ову 

анкету. Анкета je анонимна. 

 

Предмет: ___________________    Датум _______________ 

 

Наставник: __________________    Сарадник ___________________ 

 

(оцена 1 значи негативно, 5 одлично – одговарајуће заокружите) 

Питања Оцена Коментар 

Професионалност и коректност комуникациjе 

наставник - студент: 

  

Стимулисaње студентског интересовaња за градиво 1 2 3 4 5  

Контакт са студентима у току наставе 1 2 3 4 5  

Спремност за сарадњу са студентима ван наставе 1 2 3 4 5  

План наставе се реализуjе:   

- по унапред утврђеном временском распореду извођења 

наставе ( предавaња, вежбе, консултациjе, испити) 

1 2 3 4 5  

- по унапред утвређеном сaдржаjу предметима 1 2 3 4 5  

Креативност и применљивост:   

Kojoм оценом би оценили интерактивност наставе 1 2 3 4 5  

Колико су примери из праксе присутни у настави 1 2 3 4 5  

Колико Вас настава подстиче на креативност и 

самосталност у раду 

1 2 3 4 5  

Да ли стечена знања можете применити у пракси 1 2 3 4 5  

Педагошка способност:   

Оцените разумљивост и jacноћу у обjашњавању 1 2 3 4 5  

Како оцењyjете педагошку способност наставника/ 

сарадника 

1 2 3 4 5  

Како оцењуjете квалитет уџбеника:   

- по садржаjу (савременост) 1 2 3 4 5  

- по структури ( примери, питања) 1 2 3 4 5  

Предавања/вежбе похађам Редовно > 80% Повремено 50% Ретко < 30% 

Хвала на сарадњи 
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Школа 2. Упитник за оцену квалитета управљања школом 

и квалитета подршке наставном процесу 

ОБК-II 

 

У циљу унапређења квалитета управљања Школом и квалитета реализације процеса 

подршке и управљања Школом, молимо Вас да попуните ову Анкету 

 

Статус:       Наставник      Сарадник      Студент      Запослен 

(знаком х означите ваш статус) 

 

(оцена од 1 мин. до 5 мах - одговараjуће заокружите ) Датум: ____________ 

Питања Оцена Коментар 

Како оцењyjeтe компетентност и мотивисаност 

запослених у : 
 

 

Библиотеци 1 2 3 4 5  

рачунарскоj лабораториjи 1 2 3 4 5  

Запослених у студентскоj служби 1 2 3 4 5  

секретара школе 1 2 3 4 5  

како оцењуjете могућности усавршавaња и 

напредовања koje пружа школа: 
1 2 3 4 5 

 

Како оцењyjете комуникациjу са:   

студентском службам 1 2 3 4 5  

Секретаром школе 1 2 3 4 5  

Директором школе 1 2 3 4 5  

запосленима у библиотеци 1 2 3 4 5  

Осталима 1 2 3 4 5  

Како сте задовољни:   

обимом библиотечког фонда 1 2 3 4 5  

Квалитетом рачунарске опреме и интернет везе 1 2 3 4 5  

савременошћу опреме кoja се користи настави 1 2 3 4 5  

Како oцeњyjeтe придржавање времена рада:   

Библиотеке 1 2 3 4 5  

Рачунарске лабораториjе 1 2 3 4 5  

студентске службе 1 2 3 4 5  

Како оцењyjете правовременост пружaња 

информациjа о упису, полагању испита и сличним 

питaњима: 

1 2 3 4 5 

 

Како оцењуjете ефикасност:   

Организациjе школе 1 2 3 4 5  

рада Савета школе 1 2 3 4 5  

рада Наставног већа 1 2 3 4 5  

Како оцењујете рад Директора Школе 1 2 3 4 5  

Како оцењујете адекватност простора:   

у коме се одвија настава 1 2 3 4 5  

Библиотеке 1 2 3 4 5  

Рачунарске лабораториjе 1 2 3 4 5  

Хвала на сарадњи
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Школа 7.3. Књига евиденције наставе ОБК-III 

 

Датум (уписyjе наставник, сарадник): 

 

Предмет (уписyjе наставник, сарадник): 

 

Наставник  (име и презиме наставника): 

 

Сарадник (име и презиме сарадника): 

 

Врста наставе (заокружyjе наставник/ сарадник): 

 

o предавања 

o вежбе 

o консултациjе 

o пракса 

o испит 

 

Ред.бр. 
Име и презиме студента 

(Уписује студент) 
Потпис студента 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

Напомена: након завршетка наставе предати студентскоj служби 
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Школа 4. Упитник за оцену квалитета комуникације 

запослених са странкама 

ОБК-IV 

 

 

У циљу унапређења квалитета наставног процеса, молимо вас да попуните ову 

анкету. Анкета je анонимна. 

 

Датум _______________ 

 

(оцена 1 значи негативно, 5 одлично – одговарајуће заокружите) 

Питања Оцена Коментар 

Како оцењујете компетентност и мотивисаност 

запослених 

  

Студентске службе 1 2 3 4 5  

Секретара 1 2 3 4 5  

Директора 1 2 3 4 5  

Осталих 1 2 3 4 5  

Како оцењујете придржавање времена рада: 1 2 3 4 5  

Како оцењујете комуникацију:   

путем e-mail-а 1 2 3 4 5  

директно (телефон, лично) 1 2 3 4 5  

Како оцењујете правовременост пружања 

информација о упису и сличним питањима: 

  

 

Хвала на сарадњи! 
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Школа 5. Упитник за оцену квалитета оцењивања ОБК-V 

 

 

Општи део (попуњава Школа): 

Студијски програм: _____________________ 

Датум: _______________ 

  

Општи подаци о студенту (попуњава студент): 

Пол: мушки      женски   (заокружити)  

Уписана година студија:  ПРВА       ДРУГА     ТРЕЋА    (заокружити) 

Статус на студијама:    буџет       самофинансирајући  (заокружити) 

Досадашња просечна оцена:_____________ 

У оквиру досадашњег студирања присуствовао сам: 

а) на свим предметима  б) на већини предмета  ц) на мањем броју предмета 

 

Молимо Вас да на следећа питања одговорите објективно и непристрасно, тако што 

ћете за свако питање на скали од 1 до 5 заокружити вредност која највише одговара 

Вашем мишљењу.  

Оцена 1 –  недовољно                    

Оцена 2 -  довољно             

Оцена 3 -  добро             

Оцена 4 -  врло добро           

Оцена 5 – одлично 

 

Питање 1 Висока школа поштује организовање редовних 

испитних рокова (јануарски, фебруарски, јунски, 

септембарски, октобарски) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 2 Висока школа поштује орг. апсолвентских испитних 

рокова (мартовски, мајски, новембарски, 

децембарски) –  попуњавају само апсолвенти  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 3 Висока школа обезбеђује услове полагања испита 

(просторно) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 4 Распоред полагања испита благовремено се објављује 

(на огласној табли, сајту школе) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 5 Студенти су благовремено обавештени о датумима 

пријављивања испита 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 6 Испитно градиво је у складу са наставним планом и 

програмом предмета који се полаже 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 7 Студенти су упознати са предвиђеним облицима 

активне наставе који се оцењују (предиспитним 

обавезама) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 8 Студенти су упознати са карактером и садржајем 

испита 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 9 Студенти су информисани са списком области и 

питањима за испит  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање10 Студенти су упознати са начином стицања укупног 

броја поена у оквиру предмета 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 11 Студенти су упознати са начином формирања оцене 

на испиту  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Питање 12 Наставници редовно воде документацију о 

присутности студената на настави 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 13 Знање студената проверава се и оцењује 

континуирано (путем колоквијума) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 14 Наставници обавештавају студенте о укупном  броју 

поена које је студент остварио 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 15 Коначна оцена се утврђује на испиту  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 16 Приликом полагања усменог испита студенти имају 

право на израду концепта 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 17 Време посвећено полагању испита је оптимално 1 2 3 4 5 

Питање 18 Након полагања писменог испита студенти имају 

право да погледају свој рад уз образложење 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 19 Резултати испита благовремено се објављују  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Питање 20 Наставници се објективно, коректно и 

професионално понашају према студенту на испиту 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

ХВАЛА НА САРАДЊИ! 
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Прилог 2:  
 

 

8. Прилог: Поступци за обезбеђење квалитета: 

Y-I, Поступак обезбеђења квалитета наставног процеса 

Y-II, Поступак обезбеђења квалитета потребних ресурса 

Y-III, Поступа обезбеђења валитета управљања 

 

На основу Закона о високошколском образовању (Сл. гласник РС, броj 88/17, 27/18, 

73/18 и 67/19), Правилника о стандардима за caмoвpeднoвaњe и оцeњивање квалите-

та високошколских установа Националног Савета за високо образовање (Службени 

гласник РС, броj 13/19) члан 1.,2. и члана 43. Правилника о caмoвpeднoвaњy и оце-

њивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада Високе економске 

школе струковних студија Пећ у Лепосавићу, на предлог Комисиjе за квалитет, На-

ставно веће Високе економске школе струковних студија донело je 

 

1. Поступак за обезбеђење квалитета образовног процеса, Y-I 

 

1. Циљ: Овим поступком се дефинишу активности (опис, носиоци активности, ула-

зна и излазна документа) кoje треба реализовати како би се обезбедила примена 

стандарда за обезбеђење квалитета, спровеле корективне мере и извршило 

преиспитивaње и унапређивање квалитета планирaња, реализациjе и праћења обра-

зовног процеса у Високоj економској школи cтpyкoвних студија. 

 

2. Подручjе примене: Поступак користи Наставно веће, Директор Школе, Лице за-

дужено за квалитет и наставни кадар.  1 

 

3. Везе са другим документима: 

 

- Закон о високом образовању (Сл. гласник РС, броj 88/17, 27/18, 73/18 и 

67/19) 

- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета ви-

сокоШколских установа Националног Савета за високо образовање (Слу-

жбени гласник РС, броj 13/19) 

- Правилник о самовредновању и оцењивaњу квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада Високе економске школе струковних сту-

дија Пећ у Лепосавићу 

- Стандарди за обезбеђење квалитета Високе економске школе струковних 

студија Пећ у Лепосавићу. 
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4. Дефинициjе и скраћенице 

 

4.1. НПП: Наставни план и програм 

 

4.2. СП: Студиjски програм 

 

4.3. ШКОЛА: Школа 

 

4.4. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ: Директор Високе економске школе струковних студија 

Пећ у Лепосавићу. 

 

4.5. НВ: Наставно веће 

 

4.6. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА CAМOВPEДHOВAЊE: Правилник о 

стандардима за самовредновюье и оцењивање квалитета високошколских установа 

Националног Савета за високо образовање (Службени гласник РС, броj 13/19) 

 

4.7. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИJУ: Правилник о стандар-

дима за акредитациjу високоШколске установе и студиjских програма Националног 

Савета за високо образовюье (Службени гласник РС, броj 13/19) 

 

4.8. ИНТЕРНИ СТАНДАРДИ: Стандарди обезбеђења квалитета 

 

4.9. КМ: Корективна мера 

 

5. ОДГОВОРНОСТ: 

 

5.1. За примену овог поступка одговоран Директор Школе. 

5.2. За контролу примене oвoг поступка одговорно je Лице задужено за квалитет 

5.3. Одговорност осталих учесника дата je у тачки 6 овог поступка 

 

6. ОПИС АКТИВНОСТИ 

 

6.1. Израда предлога/измене/ НПП/СП 

 

Директор Школе, предметни наставници, основу анализе резултата анкета за оцену 

квалитета, резултата самовредновања и сталним увидом у програме сличних или 

истих  Школа у земљи и иностранству, могу да покрену инициjативу за израду пред-

лога/ измене/ НПП/СП. 

 

Одлуку о изради предлога/ измене/ НПП/ СП доноси НВ. 

 

На основу oдлуке НВ Директор Школе именyjе лице/тим за израду предлога/измене/ 

НПП/ СП и одређyjе рок за израду предлога/ измене/ НПП/ СП. 

 

Лице/тим за израду предлога/измене/ НПП/СП раде на основу националних и интер-

них стандарда квалитета и информaциjа из инициjативе узимаjући у обзир ресурсе 

Школе. Форма НПП/ СП yтвpђeнa je националним стандардом за акредитациjу и 

обрасцима: Курикулум, ОБК-10, Књига предмета, ОБК-11 
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Обавезни део НПП je покривеност yџбеницима и наставницима. 

 

Урaђени предлог/измену предлажу Директору Школе коjи може да врати пред-

лог/измену на корекциjу или дораду. 

 

2. Уcвajaњe предлогa/изменe/ НПП 

 

Директор Школе подноси предлог / измену НПП/СП НВ кoje утвpђyje предлог за 

Савет Школе уколико предлог / измена захтеваjу додатна улагaња у ресурсе Школе 

или битно мeњajy оснивачки акт Школе. У супротном, довољна je одлука НВ. 

Савет Школе доноси одлуку о прихватaњу или неприхватaњу предлога/измене 

НПП/СП. 

У случаjу да je НПП/ СП ycвojeн следи активност 6.2 у супротном понавља се актив-

ност 6.1. 

 

3. Избор наставника / сарадника и уџбеника за реализациjу НПII/СП 

 

Директор Школе je одговоран да се избор наставника изврши по критериjумима и 

на начин коjи су дефинисани Правилником о избору наставника и Поступком обез-

беђења квалитета у процесу управљања, Y-III. 

 

Директор Школе je одговоран да се избор уџбеника изврши тако да они 

задовољаваjу критериjуме квалитета дефинисане Правилником о yџбеницима и По-

ступком обезбеђења квалитета ненаставног процеса, Y-II. 

 

4. Акредитациjа СII/измене СП 

 

Директор Школе je одговоран за припрему докумената за акредитациjу и обављање 

свих послова везаних за акредитациjу СП/измене СП од стране државних органа. 

 

5. Обjављивање НПII/СП 

 

Уколико je добиjена дозвола за рад по СП/измењеном СП од стране државног орга-

на, Директор Школе je одговоран да се НПП/ СП обjаве и буду доступни студенти-

ма, наставницима и jавности. 

 

5 Израда плана реализациjе образовног процеса 

 

На основу ycвojeног НПП, Директор Школе даjе налог лицу/тиму да се изради план 

реализациjе образовног процеса за наредни семестар. 

 

Лице/тим анализираjу потребе за наредни семестар и праве планове и предлоге за 

реализациjу наставе кoje прослеђyjу Директору Школе коjи врши преглед и по по-

треби враћа на дораду и коначну верзиjу прослеђyjе Наставном већу на усваjање.  

 

План реализациjе у oвoj фази садржи оптерећење наставника/ сарадника по предме-

тима, план распореда часова, реализациjу наставе и испитних рокова уважаваjући 

наставне планове, броj уписаних студента, расположиве ресурсе, нормативе дате у 

Закону о високом образовaњу и педагошке норме. 
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Лице/тим предлог дocтaвљa Директору Школе коjи може захтевати корекциjу или 

дораду. 

 

6. Уcвajaњe предлога плана реализациjе образовног процеса 

 

Директор Школе je у обавези да се план реализациjе образовног процеса размотри 

на седници Наставног већа. Као известилац на НВ уз Директора Школе могу бити и 

лице/тим коjи су радили план. 

 

НВ након разматрања доноси одлуку о прихватању или неприхватању плана 

реализациjе образовног процеса. 

 

У случаjу да je план реализациjе образовног процеса прихвaћен следи активност 6.у 

супротном поступак се понавља од активности 5. 

 

7 Реализациjа наставе 

 

Наставници и сарадници реализyjу предавања, аудиторне и практичне вежбе, 

консултациjе кoje евидентираjу у Књигу евиденциjе наставе, ОБК-III поштyjући ака-

демски календар и у складу са планираним распоредом часова. 

 

Током реализациjе наставе, наставници и сарадници врше оцењивање студената на 

начин дефинисан интерним стандардима. 

 

8 Реализациjа испитних рокова 

 

Након реализациjе наставног програма и стечених услова приступа се реализациjи 

испитивaња кандидата по унапред утврђеним роковима дефинисаним планом 

реализациjе. Оцењивaње студената врши се поштyjуnи норме из интерних стандар-

да. 

 

9 Кoнтрола реализациjе 

 

Директор Школе контролише одржавање наставе путем књиге евиденциjе наставе, 

ОБК-III по критериjумима из интерних стандарда. 

 

Директор Школе контролише реализaциjу испитних рокова увидом у Записник о 

одржаном испиту. 

 

Директор Школе врши контролу наставе и непосредним увидом у извршење 

НПП/СП и распореда часова. 

 

Директор Школе врши контролу квалитета наставе, наставника и сарадника преко 

анализе о успеху студената кojy израђyjе студентска служба сваке године и на осно-

ву резултата анкете студената кoja се спроводи сваке године. Нивои квалитета коjи 

треба остварити, садржаj анализа и анкете дефинисани су интерним стандардима. 

 

10 Оцена образовног процеса од стране студената 

 

Директор Школе je одговоран да се најмање jеданпут годишње организуjе анкетира-
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ње студената ради оцене квалитета образовног процеса а сагласно интерним стан-

дардима. 

 

Директор Школе може да одреди лице кoje спроводи и обрађyjе анкету. 

 

11. Израда извештаjа о реализациjи образовног процеса 

 

Директор Школе најмање jеданпут годишrье израђyjе извештаj о реализациjи обра-

зовног процеса на основу спроведене контроле и на основу обрађене анкете студе-

ната а сагласно интерним стандардима кoje образовни процес мора да испуни. 

 

Директор Школе, тaкoђe израђyjе извештаjе коjи су потребни у процесу 

caмoвpeднoвања кoje се у Школи спроводи сваке три године односно извештаjе за 

екстерну оцену квалитета рада Школе кoja се врши сваке пете године. 

 

12. Разматрање извештаjа о реализациjи образовног процеса 

 

Директор Школе je одговоран да се извештаj о реализациjи образовног процеса раз-

матра на седници НВ. 

 

Директор Школе, после разматрања извештаjа доноси одлуку о потребним КМ. 

У случаjу да нису потребне КМ Директор Школе врши валидациjу реализациjе 

образовног процеса у супротном он даjе налог лицу задуженом за квалитет за 

покретaње мера и процес се наставља. 

 

13. Анализа података о одступањима, преиспитивање и рангирaње 

 

Лице задужено за квалитет на основу налога за покретање КМ добиjеног од Дирек-

тора Школе и на основу: 

 

- Извештаjа Директора Школе о реализaциjи образовног процеса 

- Резултата спроведених анкета студената 

- Извештаjа о интерноj/eкcтepнoj провери квалитета 

- Записника са састанака на коjима се врши самовредновюье и оцена квали-

тета и врши анализу одступања с аспекта врсте и тежине проблема (уче-

сталост поjављивaња, трошкова коjи нacтajy при разрешењу и сл. и врши 

њихово рангирање по значаjy. 

 

14 Дефинисње КМ 

 

Лице задужено за квалитет у сарадњи са носиоцима одступaња израђyjе предлоге 

КМ коjима треба да се превазиђу или отклоне одступања. 

 

15 Уcвajaњe КМ 

 

Лице задужено за квалитет, предлог КМ образлаже на седници Комисиjе за квалитет 

кoja je надлежна за њихово ycвajaње. 

 

Комисиjа за квалитет доноси одлуку о ycвajaњу предлога или о њeгoвoм нeycвajaњу. 

У случаjу да je предлог ycвojeн, поступак се нacтaвљa у супротном поступак се вра-
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ћа на активноет 14. 

 

16. Спровођење КМ 

 

Лице задужено за квалитет спроводи ycвojeнe КМ. 

 

Након спровођења, он извештава Директора Школе. 

 

17. Праћење и оцена ефеката спровођења КМ 

 

Директор Школе врши оцену ефеката спроведених КМ. Добиjене резултате уноси у 

регистар мера. Уколико мере нису ефикасне, он даjе нови налог за спровођење но-

вих КМ лицу задуженом за квалитет. 

 

Приликом израде извештаjа из активности 11, Директор наводи врете спроведених 

мера и остварене ефекте. 

 

Лице задужено за квалитет, након добиjaња новог налога понавља поступак почев 

од активности 13. 

 

7. Записи 

 

Р. бр. Назив 

Чување 

Медиj Место Време 
Одговорно 

лице 

1. НПП/СП и одлуке папир Архива Школе По закону Директор Школе 

2. План реализациjе наставе папир Архива Школе По закону Директор Школе 

3. Књига евиденциjе наставе папир Архива Школе По закону Директор Школе 

4. Записник о одржаном испиту 

папир 

архива 

студентске 

службе 

По закону 
студентска 

служба 

5. Извештаj о реализациjи 

образовног процеса и одлуке 
папир Архива Школе По закону Директор Школе 

6. КМ 

папир 

Архива лица 

задуженог за 

квалитет 

По закону 

Лица 

задужено за 

квалитет 

 

8. Обрасци 

 

- Курикулум - ОБК-Х 

- Књига предмета - ОБК – ХI 
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Курикулум - ОБК-Х 

 

Рспоред предмета по годинама 

Ред. 

бр. 

Шифра 

предмета 
Назив предмет Семестар 

Број 

часова 
ЕСПБ 

Прва година 

1.      

2.      

3.      

4.      

...      

...      

Укупно часова активне наставе   

Укупно ЕСПБ  

Друга година 

      

      

      

      

      

      

Укупно часова активне наставе   

Укупно ЕСПБ  

Трећа година 

      

      

      

      

      

      

Укупно часова активне наставе   

Укупно ЕСПБ  

Четврта година 

      

      

      

      

      

      

      

Укупно часова активне наставе   

Укупно ЕСПБ  
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Књига предмета - ОБК – ХI 

 

Студијски програм: 

Назив предмета: 

Наставник: 

Статус предмета: 

Број ЕСПБ: 

Услов: 

Циљ предмета: 

 

 

 

Исход предмета: 

 

 

 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

 

 

 

 

 

Практична настава: 

 

 

 

 

 

Литература: 

 

 

 

 

Број часова 

активне наставе 

Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Оцена знања (максимални број поена) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 

Активност у току 

наставе 

 Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит  

Колоквијум-и    

Семинар-и    

Начини провере знања могу бити различити. У табели су само неке опције (писмени 

испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд..)  
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Листа изборних предмета 

 

Ред. број 
Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар ЕСПБ Област 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Укупно ЕСПБ   

* табелу модификујте у зависности од броја података које уносите, корситећи 

инсерт мод 

 

Академско-општеобразвони предмети 

 

Ред. број 
Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар ЕСПБ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупно ЕСПБ  
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Теоријско-методолошки предмети 

 

Ред. број 
Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар ЕСПБ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупно ЕСПБ  

 

Научно, односно уметничко-стручни предмети 

 

Ред. број 
Шифра 

предмета 
Назив предмета Семестар ЕСПБ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупно ЕСПБ  

 

 


