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УВОД 

 

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац ( у наставку Школа) подноси 

Комисији за акредитацију и спољашњу проверу квалитета високошколских установа Републике 

Србије, Захтев за спољашњу проверу квалитета, у јануару месецу 2014. године, а на бази 

израђеног и усвојеног Извештаја о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада 

наставника и сарадника, услова рада за период 01.10.2010. до 03.09.2013. године. Уз захтев за 

спољашњу проверу квалитета, Школа прилаже Извештај о самовредновању, Општа акта и 

стандардима предвиђене доказе о спровођењу процедуре самовредновања. 
 

Извештај о самовредновању сачињен је на основу резултата самоевалуације свих делатности 

Школе, а према стандардима и поступцима који су регулисани Правилником о самовредновању и 

оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада Школе и Правилником о 

обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности на Школи, према усвојеној Стратегији 

обезбеђења квалитета, поштујући Стандарде за самовредновање и оцењивање високошколских 

установа прописаних од стране Националног савета за високо образовање.  

 

Извештај служи Школи да сагледа своје интерне слабости и снаге, ради на даљем развоју снага и 

отклањању слабости како би на адекватан начин реаговала на претње које долазе из окружења и 

максимизирала користи из поретнцијалних шанси које јој се указују, у складу са принципима рада 

једне проактивне високошколсе установе, која као основни циљ свог рада поставља константно 

усавршавање у свим аспектима рада и прилагођавање променљливим околностима рада 

високошколских установа у Србији. Такође, овај извештај служи и за екстерну проверу квалитета 

од Комисије за акредитацију и проверу Квалитета (КАПК) високошколских установа и 

вредновање студијских програма у Републици Србији. Екстерни аудит кога треба да спроведе 

КАПК даће Школи нови подстрек за нове напоре континуираног побољшања свих аспеката 

реализације наставног рада. 
 

У поступку самовредновања учествовале су све организационе јединице, запослени и студенти 

Школе. Поступак је организовала, контролисала и спровела Комисија за обезбеђење квалитета 

коју је именовало Наставно веће (одлука бр.01 - 973/2 од 12.12.2012. године).  Прикупљање, 

обраду и анализу података спровела је Комисија за самовредновање (именована одлуком 

Наставног већа бр: 01 - 973/3 од 12.12.2012. године). 

 

Форма извештаја је урађена у складу са упутствима за припрему извештаја о самовредновању које 

је утврдио Национални савет за високо образовање. Наведеном формом се дају одговори у 

погледу испуњености сваког стандарда појединачно, на бази анализе и процене тренутне 

ситуације, а с обзиром на претходно дефинисане циљеве, захтеве и очекивања, што је подупрето 

потребном пратећом документацијом. За сваки стандард појединачно су предложене мере за 
побољшање квалитета, na бази Стратегије обезбеђења квалитета Високе технолошке школе 

струковних студија – Аранђеловац, у Аранђеловцу, при чему је на крају дата општа оцена 

испуњености стандарда квалитета за Школу и појединачно за студијске програме.  

 

Извештај о самовредновању се састоји из три дела. У првом делу су дати основни подаци о 

Школи, у другом делу се даје анализа испуњености стандарда и елаборирају се процеси којима се 

обезбеђује унапређење квалитета уз препоруке како се уочени недостаци могу у будуће 
кориговати. Коначно, трећи део садржи прилоге на основу којих је написан извештај о 

самовредновању.  

 

Наставно веће је усвојило Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада на седници одржаној 31.12.2013. године (одлука бр. 01-1121/1). 
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1. Основни подаци о Високој технолошкој школи струковних студија - Аранђеловац  

 

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац, у Аранђеловцу (Јосифа Панчића 

11, 34 300 Аранђеловац), као високообразовна струковна установа чији је оснивач Република 

Србија, данас се бави струковним образовањем кадрова у домену заштите животне средине, 

технолошкох инжењерства, информационих технологија, менаџмента у туризму и угоститељству 

и дизајна.  
 

Основана је од стране Владе Републике Србије 28.јуна 1960. године. када је на седници 

Републичког већа проглашен Закон о оснивању Више технолошке школе за неметале у 

Аранђеловцу (Службени гласник Народне Републике Србије бр 29/60).  

 

Школа је током деценија свог постојања пратила трендове у образовању и улагани су велики 

напори у смеру квалитеног рада и наставних процеса. Посебна пажња усмерена је на 

континуирано улагање у наставни кадар. Школа је успела да стекне поверење младих генерација 

као и стручњака који су кроз свој рад везани за ову образовну установу.  

 

Школа је успешно прошла кроз реформу виших школа и добила дозволу за рад по акредитованом 

програму студија који је у потпуности прилагођен Болоњском процесу. Комисија за акредитацију 

и проверу квалитета, сагласно одредбама 16. Став 5 тачка 1 Закона о високом образовању, издала 
уверење број 612-00-1204/2006-04 од 30.4.2007. године о акредитацији Високе технолошке школе 

струковних студија-Аранђеловац, у Аранђеловцу (у наставку: Школи) и акредитацији студијских 

програма: технологија неметала, технологија воде, заштита животне средине и дизајн 

индустријске и уникатне керамике. Министарство просвете Републике Србије издало је Дозволу 

за рад Школи 17.06.2007. године.  

 

У поступку реакредитације, на основу члана 16. став 5 тачка 1 Закона о високом образовању 

(Службени гласник РС, бр 76/05 ,100/07, 97/08,  44/10)  Комисија за акредитацију и проверу 

квалитета издала је Уверење о акредитацији високошколске установе бр. 612-00-00277/2012 – 04 

од 22.06.2012. године. Нови циклус акредитације унео је, између осталог,  промене у домену 

студијских програма основних струковних студија који се изучавају на Школи на следећи начин: 

 

• Студијски програми Технологија воде и Технологија неметала прерасли су у студијски 

програм – Технолошко инжењерство, у оквиру поља техничко-технолошких наука, са 

два модула: Технологија воде и Технологија неметала, одлука бр. 612-00-00277/2012 – 04, 

од 27.04.2012.год. 

 

• Студијски програм Дизајн индустријске и уникатне керамике доживео је значајне промене 

у садржају и структури и прерастао у студијски програм Дизајн, у оквиру уметничког 
поља са два модула: Дизајн индустријске и уникатне керамике и Дизајн и обрада камена, 

одлука бр. 612-00-00277/2012 – 04, од 21.10.2012.год. 

 

• Назив студијског програма Заштита животне средине (у оквиру техничко – технолошког 

поља) је задржан, а учињене су промене у садржају и структури курикулума,   одлука 

бр.612- 00277/2012 – 04, од 27.04.2012. год. 

 

• Уведен је нови студијски програм водећи се потребама привреде посебно у региону, 

Информационе технологије, у оквиру природно-математичког поља, одлука бр. 612- 

00277/2012 – 04 од 27.04.2012. год.  

 

• Уведен је нови студијски програм Менаџмент у туризму и угоститељству, у оквиру 

интердисциплинарног поља. 
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Након завршетка студијског програма Технолошко инжењерство, студенти стичу звање 

Струковни инжењер технологије воде  или струковни инжењер технологије неметала, зависно од 

одабрабог модула.  Након завршетка студијског програма Заштита животне средине студенти 

стичу звање струковни инжењер заштите животне средине. Након завршетка студијског програма 

Информационе технологије студенти стичу звање струковни информатичар. Након завршетка 

студијског програма Дизајн студенти стичу звање струковни дизајнер индустријске и уникатне 

керамике и струковни дизајнер обраде камена. Након завршетка студијског програма Менаџмент 

у туризму и угоститељству студенти стичу звање струковни менаџмер туризма и угоститељства. 

 

Начињене измене учињене су превасходно на бази резултата претходног циклуса самоевалуације, 

сугестија и мишљења која је дала  Поткомисија КАПК-а, тржишних потреба и трендова у високом 

образовању. 

 

Настава на Школи се реализује два нивоа: основне струковне и специјалистичке струковне 

студије. Основне струковне студије трају 3 (три) године, а специјалистичке струковне једну (1). 

Обим студија се изражава бројем ЕСПБ. Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ, а 

специјалистичке струковне 60 ЕСПБ. 

 

Специјалистичке струковне студије су студије другог степена, трају једну годину (II семестра), a 

намењене су стручном усавршавању студената који су завршили основне струковне студије. 

Студент специјалистичких студија савладавањем студијског програма стиче опште и предметно-

специфичне компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности. Опште 
компетенције су следеће:  

• способност примене стечених знања у пракси,  

• овладавање методама и поступцима истраживања у струци,  

• оспособљавање за анализу, синтезу и предвиђање одређених ситуација и стања која могу 

да имају различите последице, са могућношћу прегледања решења,  

• способност и спремност за развој струке, са циљем побољшања постојећег стања,  

• способност и спремност у комуникацији и кооперативност са окружењем (ужим и 

ширим).  

 

Специјалистичке струковне студије изводе се на три студијска програма у шест модула (кандидат 

бира један од модула ) и то, према студијским програмима:  

 

• Технологија неметала: изборни модули: Нови керамички материјали и Конструкциона 

керамика.  

• Технологија воде: изборни модули: Производња воде за пиће и Прерада отпадних вода  

• Заштита животне средине: изборни модули: Одрживи развој и жив.средина и 

Управљање отпадом.  
 

Специјалистичке струковне студије су акредитоване одлуком Министарства просвете Републике 

Србије и усклађене са Болоњским процесом наставе. Тренутно је у припреми документација за 

актуелни циклус акредитације специјалистичких струковних студија. 

 

Школа тренутно запошљава 20 наставника у сталном радном односу од тога: 11 професора 
струковних студија и 9 предавача. Школа у допунском радном односу са других високошколских 

установа ангажује 1 редовног професора, 1 доцента и 1 наставника страног језика.  

 

Висока технолошка школа струковних студија-Аранђеловац, располаже адекватним простором 

који чини један и одговарајућом опремом, неопходном за извршење наставног плана. Школа, како 

по капацитету, тако и по намени, има све услове за нормалан рад трогодишње образовне установе 
јер је то јединствена грађевинска целина на два нивоа која располаже следећим простором: сала за 

предавање са 160 седишта у површини од 116 m2, три слушаонице од по 57 m2 са по 40 места,  

један кабинет за информатику од по 57 m2 са по 40 места, лабораторија за аналитичку хемију са 

16 радних места, у површини од 80 m2 , лабораторија за аналитичку хемију (инструментална) са 
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10 радних места, у површини од 25 m2, атеље за потребе студијског програма Дизајн са 15 радних 

места у површини од 80 m2, радионица за потребе студијског програма Дизајн са 20 радних места 

и 96 м2, лабораторија за општу хемију, површине 80 m2 са 20 радних места, лабораторија за 
технологију неметала са 20 радних места.у површини од 80, библиотека са читаоницом 45 m2. 

фискултурна сала у површини од 200 m2 

 

2. Мисија и визија 

 
Мисија Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац, у Аранђеловцу је да кроз 
образовање, стручан рад и учешће у развоју друштвене заједнице, омогући највише образовне 

стандарде у домену струковних студија и обезбеди стицање знања и вештина неопходних за 

општи друштвени развој. Мисија школе се реализује кроз:  
 

• Иновативно, практично утемељено и персонализовано преношење знања кроз процес 

образовања и стручни рад. Школа кроз своје образовне и стручне активности доприноси 

квалитетном и ефикасном образовању струковних аналитичара заштите животне средине, 

струковних инжењера технологије воде, струковних инжењера технологије неметала, 

струковних дизајнера, струковних аналитичара заштите животне средине - специјалиста, 

струковних инжењера технологије воде- специјалиста, струковних инжењера технологије 

неметала - специјалиста чије знање и вештине одговарају потребама и захтевима ширег 
простора. Школа као референтна образовна установа у региону има мисију да организује, 

спроводи и перманентно унапређује све нивое високошколског струковног образовања у 

областима техничко - технолошких, природно-математичких наука и области уметниости 

релевантних за подручја која развија.  

 

• Припремање студената за примену научних сазнања са циљем да буду оспособљени и 

припремљени да стално унапређују своје будуће професионално ангажовање.  

 

• Пружање подршке економском и друштвеном развоју Централне Србије и региона, како 

кроз праћење актуелне друштвене проблематике и потреба, тако и нуђењем 

конструктивних решења.  

 

Мисија Школе је дефинисана општим актима и Стратегијом обезбеђивања квалитета, а 

оствариваће се кроз стално усавршавање запослених, усклађивање рада са тржишним 

принципима, као и адекватним амбијентом за учење и развој. Да би реализовала своју мисију 

Школа је трајно опредељена да тежи унапређењу квалитета високог струковног образовања у 

свим аспектима њеног рада и укључивању у јединствен светски простор високог струковног 

образовања.  

 

Визија Школе је да:  

 студентима пружи стручна знања која одговарају новим захтевима пре свега локалне, 

али и националне и интернационалне заједнице,  
 

 да се развије у модерну високошколску установу признату и познату пре свега по 

достигнућима својих свршених студената, али и по директном утицају Школе на јачање 
свести локалне и националне заједнице о релевантним питањима струкових области 

којима се бави.  

 

 да у потпуности примењује нове образовне технологије, приступе настави и образовању 

и развија сазнајне процесе,  

 

 да у свим областима свог деловања развија и примењује систем обезбеђења квалитета,  

 

 да тежи обједињавању сопствених ресурса и ресурса окружења,  
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 да постигне задовољство својих запослених, обезбеђујући им адекватне материјалне и 

нематеријалне услове рада и могућности за константно усавршавање.  
 

Основни циљеви  Школе су:  

 

1. Стално унапређење процеса образовања на свим нивоима и развојем студијских програма 

који ће бити прилагођени савременим светским достигнућима у науци и развоју 

образовног процеса;  

2. Повећање интересовања за упис студија и задовољства током студирања кроз наставне и 

ненаставне активности; 

3. Усклађивање наставног процеса и садржаја са националним приоритетима и потребама 

друштва, посебно привредног сектора; 
4. Континуирано унапређење квалитета и обима стручних активности; 

5. Континуирано унапређење квалитета управљања Школом и обављања ненаставних 

активности; 

6. Оптимизација употребе ресурса Школе и континуирано унапређење квалитета простора и 

опреме, стварање бољих и савременијих услова рада; 

7. Сталан рад на интеграцији у активности локалне и регионалне заједнице; 
8. Ефикасна примена, праћење и континуирано унапређење система квалитета;  

9. Стална обука и усавршавање запослених; 

10. Подстицање марљивости, креативности и иновативности запослених. 
 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ Школе су: 
 

Основни задаци Школе који треба да омогуће реализацију претходно дефинисаних циљева су:  

 

У складу са циљем бр. 1 

- Константна евалуација студијских програма према критеријумима за евалуацију и 

акредитацију.  

- Развијање сарадње са високошколским установама које се баве образовањем кадрова у 

сродним областима у домену успостављања стручне сарање, размене искустава и знања и 

консолидације садржаја студијских програма.  

У складу са циљем бр. 2 

- Интензивирање промотивних активности Школе. 
 

У складу са циљем бр. 3 

- Увођење нових студијских програма сагласно захтевима и потребама тржишта образовања 

и праксе.  

У складу са циљем бр. 4 

- Обезбеђивање и задржавање стручног кадра са адекватним стручним компетенцијама и 

педагошким вештинама.  

- Веће ангажовање наставног кадра у пласирању резултата научног и стручног рада у 

водећим светским часописима SCI листе и укључивању у међународне пројекте и пројекте 

које финансира Министарство просвете.  

У складу са циљем бр. 5 

- Побољшање квалитета и услова рада кроз систематично увођење интерних механизама и 

њихову директну повезаност са екстерним обезбеђењем квалитета.  
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У складу са циљем бр. 6 

- Континуалан рад на унапређењу квалитета простора и опреме, прибављајући ресурсе 
учешћем у пројектима, међунарондим донацијама и апликацијом пројеката за 

финансирање из буџетских средстава.  

 

У складу са циљем бр. 7 

- Сарадња са привредним и друштвеним организацијама у окружењу циљу решавања 
техничких проблема и потенцијала развоја,  

 

У складу са циљем бр. 8 

- Стално преиспитивање и самоевалуација свих активности Школе.  

 

У складу са циљем бр. 9 

- Обезбеђивање и задржавање стручног кадра са адекватним стручним компетенцијама и 

педагошким вештинама.  

 

У складу са циљем бр. 10 

- Подстицање марљивости, креативности и иновативности запослених кроз имплементацију 

механизама конроле и награђивања.  
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Општа оцена испуњености стандарда  квалитета 

са предлогом будућих мера за унапређивање 

квалитета на Високој технолошкој школи 

струковних студија – Аранђеловац 
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СТАНДАРД  1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета која је доступна јавности, 

поштујући традиционалну тежњу за остваривањем високих стандарда квалитета рада.  

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 1  
 

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац је прихватила вредности и 

принципе концепта савременог образовања, имајући у виду стандарде и смернице Националног 

савета за високо образовање.  Школа се јасно определила за успостављање и примену 

институционалног система управљања квалитетом, као и изградњу организационе културе 

квалитета, чије ће функционисање обезбедити континуирано праћење, процену, обезбеђење и 

унапређивање квалитета у свим областима рада Школе.  Школа се јасно определила да кроз 
образовање, стручан рад и учешће у развоју друштвене заједнице, омогући највише образовне 

стандарде у домену струковних студија и обезбеди стицање знања и вештина неопходних за 

општи друштвени развој кроз пропагацију и примену принципа квалитета у свим сферама њеног 
деловања, угледањем на најбоље, уз систем станог преиспитивања и побољшавања квалитета и 

културе квалитета.  

 

Циљ система квалитета је задовољавање потреба за квалитетним високим струковним 

образовањем у региону, али и на територији Републике Србије посматрано на дуги рок, 

задовољавање потреба заједнице за развојем способности и компететности људских ресурса, уз 

истовремено постизање задовољства запослених на Школи 

 

Окосница обезбеђења квалитета на Школи је Стратегија обезбеђења квалитета коју је Школа 

усвојила 20.09.2013. (у даљем тексту: Стратегија). Стратегија обезбеђења квалитета је постављена 
на основу Основних задатака и циљева Високе технолошке школе струковних студија у 

Аранђеловцу, делатности Школе и усвојене Политике квалитета као оквира за утврђивање и 

преиспитивање циљева квалитета. 

 

Овим основним и општим развојним документом у области обезбеђења квалитета, дефинисани су 

опредељења и принципи институционалног система обезбеђења и унапређивања квалитета у 

Школи, утврђене су области обезбеђења квалитета, циљеви, мере зе обезбеђење квалитета и 

субјекти система обезбеђења квалитета. Стратегијом је наглашена одговорност Школе за праћење, 

унапређивање и развој квалитета рада.  
 

Као основне области обезбеђења квалитета, Статегијом су обухваћени: 

1.Студијски програми 

2. Настава 

3. Вредновање студената 

4. Уџбеници и литература 
5. Ресурси 

6. Ненаставна подршка 

7. Процес управљања 

 

Донету Стратегију обезбеђења квалитета Школа промовише интерно и екстерно. Интерно 

презентује се у целости на Наставном већу, Студентском парламенту и на огласној табли Школе. 

Екстерно, Стратегија обезбеђења квалиета се презентује на интернет презентацији Школе и  у 

другим јавним публикацијама.  

Школа је дугорочно опредељена за изградњу организационе културе квалитета. Стратешки, то 

подразумева да културу обезбеђења квалитета поседују и стално унапређују сви субјекти у 

систему квалитета. То се посебно односи на пословодни орган (директор), наставнике и 

сараднике, студенте, ненаставно особље, као и на стручне органе и тела. Организациона култура 
квалитета се планира и изграђује тако, да постане саставна компонента у активностима свих 



 

Страница : 13 

 

субјеката Стратегије обезбеђења квалитета. Ова култура квалитета подразумева прожимање 

стандардима квалитета рад сваког појединца, групе, извршилаца стручних органа, а посебно 

наставника и сарадника као најрелевантнијих субјеката Стратегије обезбеђења квалитета у 

обављању делатности Школе. Директор предлаже, а Наставно веће утврђује елементе 

организационе културе квалитета, који се објављују – чине доступним свим субјектима квалитета 

на Школи и обавезују их на одговарајуће понашање у извршавању својих активности и обавеза. 

Наставно веће периодично разматра ниво организационе културе квалитета на основу извештаја 

директора, а по потреби предузима корективне мере и акције. 

 

Поред Стратегије обезбеђења квалитета, Школа је усвојила следеће документе који омогућују 

обезбеђење и унапређење квалитета у свим областима функционисања Школе а посебно у делу 

реализације наставног процеса:  

• Изјава о политици квалитета,  

• Мисија и визија Школе,  

• Задаци и циљеви Школе, 

• Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада Школе  

• Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности на Школи.  

 

Сва ова документа су јавно публикована на веб сајту Школе: www.vtsar.edu.rs, а Изјава о 

политици квалитета је заједно са Мисијом и визијом Школе јавно  истакнута на видном месту у 

Школи.  

 

Основни задаци и циљеви Школе јесу: преношење стручних знања, унапређивање стваралаштва, 

обезбеђивање стручног подмлатка, пружање могућности појединцима да под  једнаким условима 
стекну високо образовање као и повећање броја становника са високим образовањем у областима: 

информатике, заштите животне средине, хемије, биологије и екологије, економије и туризма, као 

и у области уметности и сродних области. Основни задаци Школе су образовно, стручно и 

истраживачко деловање у поменутим областима. Та оријентација је дугорочна и она треба да 

задовољи привредне и друштвене потребе за високо образованим кадровима на  свим нивоима 

студија, што представља друштвену оправданост постојања Школе. 

 

Општи правци деловања Школе у будућности јесу развој студијских програма, наставе и услова 

рада, увођење нових студијских програма, бављење научно-истраживачким радом, сарадња са 
научно-образовним установама у земљи и иностранству, сарадња са привредом и утицај на 

привредни и друштвени развој преко знања и стваралачких компетенција студената који су 

завршили школу. То представља основ за препознавање приоритета у будућем раду. Циљеви 

Школе су вишеструки, а међу њима су најважнији: стручно- образовни  и бављење науком и 

струком као подршком образовном циљу. Сви циљеви произилазе из основних задатака, 

дефинишу жељене резултате и представљају основу за контролу рада Школе. Образовни циљеви 

обухватају обезбеђење и развој студијских програма, наставе и ресурса. 

Обезбеђењем и сталним унапређивањем квалитета биће достигнут највиши ниво квалитета 

студијских програма, наставног процеса и стручног рада, перманентно унапређење целокупне 

делатности и развијање културе квалитета, што ће омогућити да Школа постане модерна и 

атрактивна мултидисциплинарна високошколска установа.  

 

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац је урадила SWOT aнализу по 

процедури Стратегијског менаџмента на тај начин што су у изради ове анализе учествовали 

наставници и сарадници у сталном радном односу као и запослени у ненаставној јединици са 

високом стручном спремом. На бази одговора и сугестија који су преовладали, сачињена је 
следећа табела SWOT анализе. 
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СНАГЕ 

• Успешно окончане акредитације у 

предходном периоду, 

• Полувековна традиција, 

• Јединствена легитимна државна установа 

високог образовања у региону, 
• Подмлађени наставни кадар, 

• Квалитетни и иновирани просторни 

капацитети, 

• Садржајни студијски програми, 

• Повољни финансијски услови студирања, 

• Нови студијски програми у складу са 

општим друштвеним и привредним 

потребама, 

• Задржани уникатни студијски програми, 

• Разноврсност студијских програма, 

• Персонализовани и адаптивни однос према 

студентима уз примену савремених метода 

наставе, 

• Повољни услови за смештај ученика из 

других средина. 

• Добра сарадња са регионалним пословним 

субјектима и реализација студентских 

пракси. 

• Евидентно побољшање угледа Школе као 

последица примене мера квалитета. 

 

СЛАБОСТИ  
• Застарела лабораторијска опрема, 

• Недостатак апарата и материјала за 

извођење вежби на студијском програму 

Дизајн,  

• Недовољан број студената на појединим 

студијским програмима, 

• Летаргичност и неспремност појединих 

наставника на промене, 

• Недовољан број лидера и проактивних 

лица, запослених у Школи, 

• Недовољна ангажованост у обезбеђивању 

алтернативних  извора прихода, 

• Недовољна сарадња између департмана 

студијских програма, 

• Недовољно учешће на пројектима, како 

наставника индивидуално, тако и саме 

Школе. 

• Недовољно запошљавање дипломираних 

студената у струци, посебно на појединим 

студијским програмима. 

• Недовољно актуелизиран библиотечки 

фонд. 

 

ШАНСE 

 
• Подизање сарадње са привредом и бившим 

студентима  на виши ниво, 

• Пропагација сарадње са другим повезивим 

високошколским установама у земљи и 

иностранству, 

• Међународна размена студената, 

• Ентузијазам појединих запослених, 

• Нови актуелни студијски програми,  

• Раст свести код наставног кадра о потреби 

за иноваирањем наставних метода и 

садржаја и потреби личне 

самоактуелизације. 

• Промена схватања о функционисању 

Школе и њеној улози у друштву. 

 

ПРЕТЊЕ 
• Појава нелегитимних установа високог 

образовања у региону, 

• Притисак на обарање критеријума за 

оцењивање, 

• Недовољно разумевање код екстерних 

субјеката о значају подршке у примени 

мера обезбеђења квалитета на Школи. 

 

 

Оцена испуњености стандарда:  
Стратегија обезбеђења квалитета Школе садржи све елементе које предвиђа Стандард 1 који је 
прописао Национали савет за високо образовање. Потребно је амбициозно усвојену стратегију 

и пратеће документе промовисати, адекватно примењивати, периодично пресипитивати и 

усавршавати. 

 

Могућности ВТШСС-Аранђеловац су веће од постигнутих резултата у пост акредитационом 

периоду. Ова чињеница указује да стрикном применом Акционог плана за спровођење 

Стратегије за обезбеђење и унапређење квалитета и већом посвећеношћу свих субјеката, а 
посебно Директора Школе проблематици обезбеђења и унапређењеа квалитета, могу се 

остварити даља континуирана побољшања у свим областима рада Школе. 
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б) Квантитативна анализа појединих показатеља применом SWOT анализе 

 

Елементи анализе   Вредност 

Опредељење Школе 

за унапређење 

квалитета  

S 

Трансформација студијских програма изведена у 

складу са Законом и расположивим ресурсима. 

Усвојена потребна акта.  

+++ 

W Отпор одређеног броја наставника према променама.  ++ 

O 
Промена схватања о функционисању Школе и њеној 

улози у друштву.  
++ 

T 

Недовољна активност државних органа у управном 

надзору да би се лакше сломили унутрашњи отпори 

променама.  

++ 

Мере за обезбеђење 

квалитета  

 

S 

Мере и документа уведена у складу са Законом- 

добра основа за имплементацију. Неке од 

примењених мера су показале позитивне резултате. 

+++ 

W 
Инертност у поступку примене докумената из 

система квалитета.   
++ 

O 

Повећање материјалне и нематеријалне подршке 
екстерних субјеката у имплементацији мера 

квалитета. 

++ 

T Отпори променама које доносе усвојене мере.  ++ 

Субјекти 

обезбеђивања 

квалитета  

 

S 
Одговорност која произилази из усвојених 
докумената. 

++ 

W 

Недовољан ниво самокритичности међу субјектима 

обезбеђења квалитета и њихова недовољна узајамна 

сарадња. 

++ 

O 

Вредновање позитивних резултата у домену 

квалитета и награђивање у складу са постигнутим 

резултатима. 

+++ 

T Ограничен број проактивних субјеката. ++ 

Области 

обезбеђивања 

квалитета  

 

S Настава најподложнија за имплементацију квалитета. ++ 

W 
Недовољна материјална средства за примену мера 

квалитета у појединим областима. 
+++ 

O 
Донације и инвестиције као подршка унапређењу 

квалитета наставних и ненаставних ресурса. 
++ 

T Отпори променама које доносе усвојене мере. ++ 

Повезаност образовне 
и стручне делатности 

 

S 

Образован и стручан кадар са адекватним практичним 

искуствима. Обезбеђене студијске праксе и стручне 
праксе студентима. 

+++ 

W 
Недовољна повезаност са другим образовним 

установама у извођењу стручних активности. 
+++ 

O 
Актуелност студијских програма мотивише 
привредне субјекте на сарадњу. 

++ 

T 
Маргинализација различитих облика сарадње услед 

финансијске кризе. 
++ 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета:  

Комисија за обезбеђење квалитета треба континуално да ради на промовисању културе квалитета 

у Школи и подизању свести запослених о значају и бенефитима који се остварују применом 

овакве концепције у раду школе.   

Потребно је стрикно примењивати акциони план за спровођење Стратегије обезбеђивања 

квалитета и контролисати његову имплементацију уз укључивање свих субјеката на Школи. 

Неопходно је да се чешће врши самовредновање, пре трогодишњег периода, а да се на основу 
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добијених резултата врши допуна акционих планова. 

Комисија за обезбеђење квалитета поред тога, треба да континуално прати у којој мери се 

принципи квалитета дефинисани у Стратегији спроводе у Школи, уз дефинисање конкретних и по 

могућности квантитативних мерила која ће се користити у евалуацији активности Школе. Поред 

претходног, Комисија за обезбеђење квалитета треба да прати и бенефите који се остварују 

применом Стратегије и да их периодично јавно објављује ради подстицања мотивисаности свих 

запослених да узму активније учешће у њеној примени и даљем развоју.  

Школа треба да активније ради на обезбеђивању екстерних извора финансирања развојних 

пројеката у домену унапређења квалитета њеног рада.  

 

д) Показатељи и прилози за стандард 1 

 
� Прилог 1.1.а. Стратегија обезбеђења квалитета 

 

� Прилог 1.1.б. Мисија и визија Високе технолошке школе струковних студија – 

Аранђеловац 

 
� Прилог 1.1.ц. Циљеви и задаци Високе технолошке школе струковних студија – 

Аранђеловац 

 
� Прилог 1.1. д. Изјава о политици квалитета Високе технолошке школе струковних студија 

– Аранђеловац 

 

� Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета 

 

� Прилог 1.3. Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за шк. 2013/14. годину. 
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СТАНДАРД  2: СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог 

рада, који су доступни јавности. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 2  

Висока технолошка школа струковних студија - Аранђеловац је посебним документима усвојила 

стандарде и поступке за обезбеђивање минималног нивоа квалитета за сваку област коју 

предвиђају стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе.  

Полазна основа рада Школе у области обезбеђивања и управљања квалитетом су следећа 
документа:  

• Закон о високом образовању(Службени гласник РС, број 76/05, 100/07 – аутентично 

тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12);  

• Болоњска декларација коју је наша земља потписала 2003. године; 

• Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа (Службени гласник РС, број 106/2006, допуна 112/08, 70/11 и 101/12);  

 

• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма (Службени гласник РС, број 106/2006, допуна 112/08, 70/11 и 101/12);  

• Статут Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац (Одлука бр. 01-

254/1 од 04. 04. 2011. године, Прилог 2.1.б ). 

Разраду стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, а засновану на претходно наведеним 

документима, Школа дефинише у следећим актима:  

• Стратегија обезбеђења квалитета (Прилог 1.1), 

• Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада Школе (Прилог 2.1.д.),  

• Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности на Школи (Прилог 

2.1.ц.),  

• Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и 

сарадника (Прилог 7.1), 

• Правилник о правилима студија (Прилог 2.1.е.), 

• Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета (Прилог 2.1.а). 

За одржавање квалитета свих аспеката рада Школе одговорне су Комисија за обезбеђење 

квалитета и Комисија за самовредновање, као и органи управљања/руковођења на Школи.  

Комисија за обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање предлажу акте којима се 

операционализују активности обезбеђења квалитета у свим областима обезбеђења квалитета.  

 

Субјекти обезбеђења квалитета рада на Школи су наставници и сарадници, Комисија за 

обезбеђивање квалитета рада, Наставно  веће, Веће за  специјалистичке студије, Већа департмана 

студијских програма  Школе, органи управљања и пословођења, студенти и њихови органи и 

ненаставно особље (Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета, чл. 4). 

 

Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета који су прописани у интерно усвојеном 

документу - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета (чл. 5) , обухватили су: 

(1) студијске програме основних струковних студија; (2) наставни процес на Школи; (3)  стручни 
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рад; (4) рад и избор наставника и сарадника; (5) рад студената; (6) уџбенике, литературу, 

библиотечке и информатичке ресурсе; (7) простор и опрему; (8) процес управљања Школом и 

ненаставну подршку; (9) финансирање Школе и (10) учешће студената у процесу самовредновања 
и провери квалитета рада. 

 

Школа је поред претходног донела и усвојила План рада и процедуре за праћење и унапређење 

квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета за шк. 2012/2013. који је 

обухватио гантограм активности и задатака, област на коју се активности односе и прецизирао 

лица која су одговорна за реализацију активности. Реализацију плана оцењује Комисија за 

обезбеђење квалитета на нивоу активности, доноси глобалан закључак и предвиђа корективне 

мере крајем школске године. 

У целокупном систему обезбеђења квалитета на Школи манифестује се недовољна партиципација 

и континуирана активност и синхронизација органа пословођења Школе на примени јасних и 

недвосмислених поступака за обезбеђење и унапређење квалитета у свакодневним активностима 

на Школи.  

ЗАКЉУЧАК 

S  
Усвојени документи из области квалитета дефинишу понашање, процедуру и минималне 

захтеве за квалитетом у највећем броју функција које се реализују на Школи.  

W  
Недостатак механизма контроле на вишим нивоима. Игнорисање одредби које расписују 

нова документа и рад на стари начин.  

O  

Јачање улоге органа пословођења Школе да примењује позициону моћ која произилази из 

Закона о високом образовању, кроз стриктну примену усвојених докумената из области 

квалитета.  

T  Реактивно уместо проактивног деловања. 

 

Оцена испуњености стандарда:  

Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета садрже све елементе који су предвиђени
стандардом 2 кога је прописао Национални савет за високо образовање. Стандарди су јавно доступни

али их треба више јавно промовисати и периодично преиспитивати. 

 

 

б) Квантитативна анализа појединих показатеља применом SWOT анализе 

 

Елементи анализе   Вредност 

Стандарди за 

обезбеђење 
квалитета  

S 

Сви правилници и поступци (на платформи стандарда 

и подзаконских аката) за обезбеђење квалитета су 

усвојени и преиспитани. 

+++ 

W 

Недовољна активност Комисије за обезбеђење 

квалитета у предлагању иновирања и доследне 

примене постојећих стандарда и поступака  

++ 

O 

Интензивирање рада на корективним мерама у току 

дужег (континуираног – више-годишњег) временског 

периода и након предаје документације за акредитацију  

+++ 

T 
Занемаривање питања квалитета од стране виших 

регулаторних инстанци. 

+ 

Стандарди за 

унапређење 
квалитета студијских 

програма 

S 
Поступци су јасно дефинисани на основу Стандарда у 

Правилницима.  
+++ 

W 
Недостатак интересовања шефова департмана за 

унапређење на основу захтева из окружења.  
++ 

O 
Покретачка снага за променом може бити поновна 

акредитација.  
++ 

T 
Недостатак знања о адекватној садржини наставног 

програма.  
+ 
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Поступци 

обезбеђења 
квалитета 

 

S 
Садрже минималан ниво квалитета и доступни су 

јавности. 

++ 

W 

Недовољна професионална интерна контрола (Audit), 

на пример, код спровођења одредби свих правилника у 

пракси, као и одговорних субјеката за реализацију.  

нема радног места нити одговорног појединаца 

задуженог за интерну контролу или за обезбеђење 

квалитета или интерни Audit  

++ 

O 

Распоређивања (усмених) обавеза на појединце мање је 

ефикасно од дефинисања јасних и професионалних 

обавеза у писаној форми  

++ 

T 

Нема одговорног представника руководства за 

квалитет (или одговорног лица за „пројекат“ 

обезбеђења квалитета или одговарајућег радног места у 

Правилнику о организацији и систематизацији)  

+++ 

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета:  

 

Сагласно опредељењу дефинисаном у Стратегији и Правилнику о обезбеђењу квалитета, потребно 

је урадити следеће:  

• Комисија за обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање треба непрекидно да прате 

остваривање свих задатака у оквиру унапређивања и обезбеђивања квалитета, евалуирају 

имплементацију акционих планова обезбеђења квалитета;  

 

• Наведене комисије треба да предлажу операционализоване поступке за обезбеђење квалитета 

и прилагођавају посебне домене рада ВТШСС-Аранђеловац као високошколске установе. 

 

• Наведене комисије треба периодично да предлажу мере унапређивања и развоја нових 

стандарда и мера за обезбеђење и унапређивање квалитета, као и управљање системом 

квалитета.  

 

• Сви запослени на ВТШСС-Аранђеловац, у складу са својим обавезама и пословним 

функцијама, треба да дају допринос испуњавању овог стандарда.  

д) Показатељи и прилози за стандард 2 

� Прилог 2.1.а Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета 

високошколске установе  
 

� Прилог 2.1.б Статут Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац 

 

� Прилог 2.1.ц. Правилник о обезбеђивању квалитета наставе и других пратећих делатности 

Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац 

 

� Прилог 2.1.д Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац, 

 

� Прилог 2.1.е Правилник о правилима студија  Високе технолошке школе струковних 

студија – Аранђеловац, 

 

� Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета 

високошколске установе у оквиру стандарда квалитета,  

 

� Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду  успостављеног  тела  (комисије, одбора, 

центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске  установе. 
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СТАНДАРД  3: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 3  

 
У раду Школе, почев од 2007 до данас, примењују се принципи и методи обезбеђења квалитета 

кроз осавремењивање наставног процеса, стручног рада, као и рада студената у стицању знања и 

вештина.  Основни предуслови система обезбеђења квалитета успостављени су формирањем 

надлежних органа и комисија, као и пратећом документацијом, и одређивањем улога, задатака и 

надлежности сваког субјекта у систему обезбеђења квалитета.  

 

Институционализацијa елемената система за обезбеђење квалитета установљенa је и регулисанa 

Статутом ВТШСС-Аранђеловац, Стратегијом обезбеђења квалитета, Правилником о обезбеђењу 

квалитета наставе и пратећих делатности на Високој технолошкој школи струковних студија – 

Аранђеловац,  Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада и др. Статутом Школе утврђен је организациони систем руковођења, 

управљања и надлежности свих субјеката чији је задатак обезбеђење и и унапређење квалитета.   

 

Контрола и осигурање квалитета рада Школе базира се на принципима: транспарентности, 

унутрашње и спољашње оцене квалитета, интерперсоналне и временске компарације квалитета 

рада, развоју културе квалитета, развијања свести о важности постизања стандарда квалитета, 

предузимању академских и административних мера у циљу превазилажења уочених слабости и 

др. 

 

Ради осигурања квалитета у појединим областима Школа је формирала сагласно Правилнику о 

обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности на Високој технолошкој школи струковних 

студија – Аранђеловац (Прилог 2.1.ц)  и Правилнику о самовредновању и оцењивању квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада (Прилог 2.1.д)  , посебне органе задужене за праћење 

и обезбеђење квалитета: Комисију за вредновање и обезбеђивање квалитета и Комисију за 
самовредновање.  Комисија за вредновање и обезбеђивање квалитета има следеће задатке (Извод 

из Статута Школе, члан 43, Прилог 2.1.б) : 

- припрема предлог Стратегије и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије; 

- промовише изградњу културе квалитета у Школи; 

- припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у 

складу са стандардима Националног савета за високо образовање; 
- спроводи препоруке Комисије за акредитацију;  

- планира и припрема активности везане за праћење и контролу квалитета, према годишњем 

плану рада Школе; 

- разматра извештаје о редовном самовредновању Школе и даје своје мишљење; 

- подноси извештај Наставном већу о стању у области квалитета најмање једанпут 

годишње; 

- предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима;  

- предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми 

документације за акредитацију пред надлежним органом; 

- прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и предлаже 
мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета; 

- образује радна тела Комисије; 

- доноси општа акта из своје надлежности, мишљења и препоруке; 
- обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада. 

 

Комисија за вредновање и обезбеђивање квалитета има пет чланова од којих су три из реда 

наставника, један из ненаставног особља и један представник студената. 
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Комисија за вредновање и обезбеђивање квалитета редовно прикупља податке о квалитету 

студијских програма и рада Школе од пословних представника, ванпривредних организација и 

других релевантних институција. 
 

Комисија за самовредновање је орган који непосредно прати, мери и унапређује квалитет рада 

Школе у свим областима деловања делујући у складу са Правилником о самовредновању. 

Комисија за самовредновање има пет чланова од којих су три из реда наставника, један из 

ненаставног особља и један представник студената.  

Комисија за вредновање и обезбеђивање квалитета и Комисија за самовредновање укључене су у 

све послове везане за осигурање квалитета у различитим областима на Школи, узајамно сарађују 

и сарађују са осталим лицима у Школи на питањима осигурања квалитета, а посебно са 

директором Школе и председницима Депармана студијских програма. Периодично, односне 

комисије преиспитују и оцењују степен напретка у различитим областима квалитета попут: 
квалитета наставног процеса, квалитета наставника и сарадника, квалитета информисаности, 

квалитета простора и опреме и друго, и предлаже мере за побољшања у наредном временском 

периоду. 

Све одлуке у вези са квалитетом рада на Школи, а посебно за наставни процес и наставне планове 

и програме доносе се на Наставном већу. На тај начин обезбеђено је учешће свих наставника у 

доношењу свих одлука које се односе на наставни процес, студијске програме и вредновање свих 

елемената квалитета у складу са усвојеном документацијом за обезбеђење и унапређење квалитета 

на Школи. 

Студенти су укључени и имају активну улогу, како у процесу самовредновања, тако и у процесу 

дефинисања политике квалитета. Активна улога студената у процесу обезбеђења квалитета 

остварује се: учешћем представника студената у раду органа за обезбеђење квалитета, 

периодичним оцењивањем квалитета студијских програма, свих елемената наставног процеса, 
наставних и неанставних ресурса, подршке студентима и друго. 

 

У току 2013. године на Високој технолошкој школи  радило се  на остваривању основних 

задатака - ширењу, унапређивању и промовисању знања и учења; образовању студената  у 

области природно-математичких наука, техничко-технолошких наука и из поља уметности. 

Подстицању и развијању научно-истраживачког рада у подручју математике, информатике, 

физике, хемије,  и екологије, као и у подстицању активности и  сарадње са различитим 

државним институцијама, индустријом и приватним сектором у земљи и иностранству 

(Амбасада Палестине); раду на стручном усавршавању наставника основних и средњих школа и 

др. Реализација свих задатака била је омогућена залагањем свих запослених, иако су материјални 

и финансијски услови били отежани и то у свим сферама рада (извод из Годишњег извештаја 

Комисије за обезбеђење квалитета ВТШСС-Аранђеловац за 2013. годину, Прилог 2.3.) . 

 

ЗАКЉУЧАК 

S 

Дефинисане надлежности свих субјеката на Школи, органа управљања, органа 

пословођења, стручних органа и појединаца на подручју обезбеђивања и унапређења 

квалитета.  

W Неагилност у извршавању обавеза на пољу обезбеђивања и унапређења квалитета. 

O 
Кроз стицање искуства на пољу праћења и осигурања квалитета, Школа ће учити на 

грешкама и развијати све ефективнији и сврсисходнији Систем обезбеђења квалитета. 

T 

Недовољни стручни капацитет постојећег кадра на подручју квалитета, што условљава 

незаинтересованост за функционисање система квалитета уз схватање да се све то 

ради због спољних притисака.  
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Оцена испуњености стандарда:  

На основу добијених резултата може се оценити да су у свим деловима вредновања постигнута 

побољшања, што указује да усвојена документа из области квалитета дају позитивне резултате, 
односно да систем квалитета функционише. 

 

б) Квантитативна анализа појединих показатеља применом SWOT анализе 
На основу урађене SWOT анализе на Школи и усвојеног Акционог плана за остварење Стратегије 

обезбеђивања и унапређења квалитета, као и резултата досадашњег вредновања свих области 

рада, могу се дати следеће квантитативне оцене према захтеваним елементима: 

Елементи анализе   Вредност 

Надлежности органа 

управљања  

 

S 
Јасно дефинисана надлежност Савета у доношењу 
аката.  

+++ 

W 

Због пасивности осталих субјеката, Савету се не 
достављају нове иницијативе, а по неким закључцима 

Савета нема адекватне реакције.  

++ 

O 
Активни однос и иницијатива појединих чланова 
колектива са великим ентузијазмом  

++ 

T 

Замор појединих чланова колектива сталним 

инсистирањем да се ствари доведу у сагласност са 

нормативним актима и Законом.  

+++ 

Надлежност органа 
пословођења / 

Надлежност стручних 

органа  

 

 

S Јасно дефинисана. +++ 

W 

Неспремност да се брзо реагује код нечињења неких 

радника и предузимање мера да се пропусти не 

понове.  

+++ 

O Побољшање ефикасности рада . +++ 

T 

Недостатак критичне масе опредељене за квалитет, 

која би покренула све органе у акцију 

безкомпромисне борбе за обезбеђивање квалитета.  

+++ 

Надлежности 

наставника и 

сарадника  

 

S Нормативна процедура за њихов квалитетни развој.  ++ 

W Ригидност н недостатак жеље за самоактуелизацијом. +++ 

O 
Посвећивање веће пажње квалитету резултата због 

напредовања . 
+++ 

T 
Претерана самоувереност у квалитет сопствене 

реализације наставе према застарелим моделима. 
+++ 

Надлежност студена 

 
S 

Укључени у рад Школе. ++ 

 

W Пасивност у суделовању у раду Школе. +++ 

O Боља организованост студентске организације. ++ 

T Незаинтересованост за рад студентске организације. ++ 

Постојање и 

надлежности 

посебног тела за 

унапређење квалитета 

S Јасно дефинисана. ++ 

W 
Избегавање обавеза везаних за проверу и обезбеђење 
квалитета на Школи. 

+++ 

O 
Дефинисање и примена стриктнијих механизама 
праћења рада Комисија. 

+++ 

T Пребацивање одговорности. +++ 

Доношење 

корективних и 

превентивних мера  

 

S 
Уз сваку анализу иде предлог мера које усваја 

Наставно веће.  
++ 

W 
Неадекватна  провера реализације корективних мера 

и покретање одговорности због нечињења.  
 

O 

Дефинисање и примена стриктнијих механизама 

праћења примене корективних мера и казне у случају 

неиспуњавања обавеза. 

 

T 
Неодговоран однос појединих радника према својим 

радним обевезама – без последица.  
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета:  

Статутом Школе јасно су дефинисане надлежности Комисије за вредновање и обезбеђивање 
квалитета , нормативним актима прописала обавезне активности које омогућују функционисање 

система квалитета, чиме је створила нормативне услове за обезбеђење и унапређење квалитета.  

Сагласно опредељењу дефинисаном у Стратегији обезбеђења квалитета и усвојеним актима, да би 

се примена овог стандарда даље развијала, потребно је следеће:  

- Доследно применити предвиђене процедуре и мере за обезбеђивање квалитета.  

- Систематично пратити примену и оцењивати успешност спровођења.  

- Систематично мерити ефекте примене ових мера.  

- Пратити ефикасност структуралног и организационог модела примењеног за обезбеђивање 

квалитета и по потреби предлагати нова решења.  

- Утемељити институцију цикличног самовредновања и акционог планирања ради 

успостављања система који обухвата континуум следећих активности: планирање обезбеђења 

квалитета, спровођење поступака обезбеђења квалитета, проверавање квалитета и 

побољшавање квалитета.  

- Обезбедити институционалну подршку појединцима и организационим јединицама у 

активностима унапређивања квалитета.  

 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 3 

 
� Прилог 3.1.а Одлука о именовању Комисије за вредновање и обезбеђење квалитета 

 

� Прилог 3.1.б Одлука о именовању Комисије за самовредновање 

 
� Прилог 3.2. Списак свих анкета 

 

� Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 

превентивних мера 
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СТАНДАРД  4:  КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  

Квалитет студијског програма обезбеђује да се кроз праћење и проверу његових циљева, 

структуре, радног оптерећња студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално 

прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
 

Висока технолошка школа стурковних студија – Аранђеловац води и реализује наставу на нивоу 

основних и специјалистичких струковних студија. Студијски програми на основним и 

специјалистичким струковним студијама усаглашени су са Законом о високом образовању и 

принципима Болоњског процеса, формирани и вођени сагласно са начелима и стандардима 
акредитације према програмским подручјима. 

 

Висока технолошка школа стурковних студија – Аранђеловац континуриано унапређује  и 

обогаћује студијске програме, полазећи од актуелног законског оквира, резултата самоевалуације 

и тржишних/друштвених потреба.  Тако су, акредитацијом која је изведена 2012. године (уверења 

о акредитацији студијских програма издата 27.04.2012. год.)  студијски програми Технологија 
воде и Технологија неметала интегрисани у јединствен студијски програм – Технолошко 

инжењерство, са два модула (Технологија воде и Технологија неметала),  студијски програм 

Дизајн индустријске и уникатне керамике је обогаћен и прерастао у студијски програм – Дизајн, 

са два модула (Дизајн индустријске и уникатне керамике и Дизајн и обрада камена), курикулум 

студијског програма Заштита животне средине је осавремењен и усклађен са сродним студијским 

програмима који се изводе на високошколским установама у земљи и иностранству и уведен је 

нови студијски програм – Информационе технологије, сагласно тржишним потребама у локалном 

и ширем окружењу. Студијски програм Менаџмент у туризму и угоститељству уведен је 

накнадно, у шк. 2012/13. години, на иницијативу локалне заједнице.  
 

Студијски програми специјалистичких струковних студија акредитовани су на бази уверења о 

акредитацији које је издато 13.07.2008. године, те је актуелан процес  њиховог редизајна и 

припреме за наредни циклус акредитације. 

 

Садржина, структура, начин извођења и развој студијских програма основних струковних и 

специјалистичких струковних студија усклађени су са одредбама Закона о високом образовању, 

Мисијом и визијом Школе, Стратегијом обезбеђења квалитета, Задацима и циљевима Школе, 

Стандардима које је прописао Национални савет за високо образовање, као и Статутом школе.  

 

Висока технолошка школа стурковних студија – Аранђеловац добила је акредитацију за: 

А) Основне струковне студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ), 

Б) Специјалистичке струковне студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ) 

 

Студијски програми Трајање Поље ЕСПБ 
бр. 

студената 

Студијски програми  основних струковних студија 

1. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3 године природно – 

математичке науке 

180 
50 

2. ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Модули: 

2.1. ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ 

2.2. ТЕХНОЛОГИЈА НЕМЕТАЛА 

3 године техничко - технолошке 

науке 

180  

 

40 

3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 3 године техничко - технолошке 

наука 

180 
50 

4. ДИЗАЈН 

Модули: 

4.1. ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКЕ И 

УНИКАТНЕ КЕРАМИКЕ 

3 године уметност 180 25 
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4.2. ДИЗАЈН И ОБРАДА КАМЕНА 

5. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И 

УГОСТИТЕЉСТВУ 
3 године интердисциплинарно 180 

50 

Студијски програми специјалистичких струковних студија 

1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1 година природно – 

математичке науке, 

област заштите 

животне средине 

    60 10 

2. ТЕХНОЛОГИЈА ВОДЕ 

Модули: 

2.1. ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  

2.2. ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА 

 

 

 

1 година 

 

техничко - технолошке 

науке, област 

технолошког 

инжењерства 

    60 10 

3. ТЕХНОЛОГИЈА НЕМАТАЛА  

 

1 година 

техничко - технолошке 

науке, област 

технолошког 
инжењерства 

    60 10 

Курикулуми студијских програма утврђују: листу и структуру обавезних и изборних предмета и 

њихов опис, распоред по годинама студија, радно оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима 
за сваки предмет, структуру студијског програма према дисциплинама, а у складу са Стандардима 

за акредитацију студијских програма. 

Курикулуми студијских програма у облику Књиге предмета. доступни су на веб презентацији 

Школе на страницама студијских програма. Курикулуми студијских програма конципирани су у 

складу са планираним исходима учења на нивоу студијских програма, а у складу са 

дескрипторима квалификација за научну област датог студијског програма и примерима добрих 

пословних пракси.  

Курикулуми студијских програма осмишљени су тако да омогућавају реализацију когнитивних, 

психомоторних и афективних исхода учења кроз остваривање циљева учења код студената попут: 
стваралачког размишљања, креативности, иновативности, проактивности, самосталности и 

одговорности у раду, уклапања у тимски рад,  способности за истраживачки рад, способности за 

примену стечених знања у реалним проблемима и друго. 

ВТШСС – Аранађеловац континуирано преиспитује и унапређује своје студијске програме,  у 

складу са повратним информацијама које се добијају од студената и послодаваца, текућим 

околностима пословног и законодавног окружења као и тенденцијама европског система високог 
образовања. 

Послењих година присутан је тренд увећања интересовања за упис студијских програма на 

ВТШСС – Аранађеловац, што је најбољи показатељ резултата развоја студијских програма и 

општег квалитета рада Школе. Осим тога, присутна је и тенденција увећања пролазности 

студената при упису наредних година студија, што је релевантан показатељ раста 

заинтересованости и мотивације код студената који су већ уписали студије. 

 

1. Механизми праћења квалитета студијских програма ВТШСС – Аранађеловац дефинисани су:  

Правилником о самовредновању и оцењивању  квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада; Правилником о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности; 

Правилникoм о студентском вредновању педагошког рада наставника;  Правилником о 

правилима студија, а усаглашени са Статутом Школе, Законом о високом образовању, 

Стратегијом обезбеђења квалитета, Мисијом и визијом Школе, као и задацима и циљевима 

Школе. 
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Поступци оцењивања квалитета састоје се у формулисању и примени упитника за анкетирањe 

студената, наставника и сарадника, те ненаставног особља, обради резултата  добијених 

анкетирањем и састављању извештаја, разматрању резулата и предлагању мера за побољшање 
достигнутог нивоа квалитета (чл. 2., Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих 

делатности, Прилог 4.3.).  

 

Субјекти који су  учесници оцене квалитета су: активни студенти и студенти који су завршили 

студије, послодавци као корисници услуга студената који су завршили студије и запослени. 

 

У развој студијских програма укључени су Комисија за обезбеђење квалитета, Комисија за 

акредитацију, Департмани студијских програма, Наставно веће и студенти. Програм 

самовредновања и оцене квалитета студијских програма, наставе и услова  рада у Школи 

спроводи Комисија за самовредновање. За контролу процеса наставе одговорни су 

председници Департмана студијских програма у сегменту наставе која се изводи на њиховом 

студијском програму. За квалитет спровођења студијског програма одговорни су председници 

Департмана студијских програма и наставници. 

 

Квалитет студијских програма процењује се помоћу квалитативних и квантитативних 

показатеља. Основни квантитативни показатељ квалитета студијских програма је успешност 
савладавања студијског програма мерена: бројем студената који су заврштили студијски 

програм, (апсолутно и релативно), просечним бројем ЕСПБ студената по годинама студија, 

процентом одустајања, степеном пролазности студената у наредну годину студија. Ови 

показатељи су истовремено веома важни параметри оптерећења студената, који катедре 

анализирају и за које предлажу корективне мере.  

 

У анкети спроведене од стране студената у којој су студенти оцењивали предмете који се 

похађају у току школске 2013/2014.год. (Прилог 5.1.), а на основу којих су формиране просече 

оцене за студијске програме учествовало је 112 студената, од којих се 83 изјаснило да редовно 

похађа наставу. Просечне оцене за студијске програме (оцењивањем од 1 до 5): 

 

• Дизајн - 4,54 

• Заштита животне средине -4,11 

• Информационе технологије - 3,98 

• Технолошко инжењерство (модул Технологија воде) – 4,25 

 

Постигнути исходи учења код студената вреднују се кроз анализу резултата анкета о 

мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима 

учења ( Прилог 4.1. ) као и кроз анализу резултата анкета о задовољству послодаваца 
стеченим квалификацијама дипломаца  ( Прилог 4.2. ).  

 

Општи исходи учења које оцењују послодавци оценама од 1 до 5 су: 1) стручна знања, 2) 

способност и вештина комуникације, 3) способност за тимски рад, 4) способност за 

иновативни и креативни рад, 5) способност за давање иницијативе за нове идеје, 6) способност 

за организационо учење, 7) оданост фирми у којој раде. ВТШСС-Аранђеловац на 

трогодишњем нивоу врши оцену квалитета дипломираних студената од стране послодаваца, а 

према  Правилнику о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената. 

 

До сада нису оцењиване компетенције од стране послодаваца студената на студијским 

програмима Информационе технологије, Технолошко инжењерство и Дизајн, пошто су ови 

студијски програми почели да се реализују од шк. 2012/13. године, као ни на студијском 

програму Менаџмент у туризму и угоститељству који се реализује од шк. 2013/14. год. 

Анализиране су само оцене општих исходи учења од стране послодаваца који су дипломирали 

у оквиру студијских програма који се акредитовани претходним циклусом акредитације 2007. 

године, укључујући и студијски програм Заштита животне средине, који је претрпео значајне 

измене у структури и садржају последњом акредитацијом. 



 

Страница : 27 

 

 

Резултати анализе оцена компетенција студената од стране послодаваца, показала су 

генерално, за све студијске програме да су (Прилог 4.2.): 

 

1. стручна знања студената свих студијских програма су на релативно високом нивоу. 

2. опште способности за рад у савременим компанијама су такође на задовољавајућем 

нивоу. 

 

Као недостаци наводе се недовољан број дипломираних студената који су запослени у струци, 

као и неадекватне мере праћења напредовања студената након студијрања од стране Школе. 

Школа је у односу на презентоване резултате обогатила и диверзификовала студијске 

програме у складу са затевима друштвено – пословног окружња, што би требало као мера да 

смањи број студената који нису запослени у струци. Поред тога, потребно је да Школа 
интензивира напоре на ширењу мреже сарадње са својим дипломираним студентима и 

њиховим послодавцима на свима нивоима студија.  

 

Евидентне промене које је ВТШСС-Аранђеловац имплементирала у домену садржаја и 

структуре наставних планова на студијским програмима имплицирају потребу анализе 

компетенција дипломираних студената који су студије завршили према програмима који су 

акредитовани 2012. године, а започети са реализацијом у шк. 2012/13 год. Када студенти ових 

генерација буду дипломирали потребно је истражити какав је квалитативни помак учињен са 

аспекта стечених компетенција и уопштено односа који послодавци имају према ВТШСС-

Аранђеловац. 

 

2. Исходи образовања специфицирани су на бази исхода учења који су дефинисани у оквиру 
акредитованих студијских програма, на нивоу студијског програма у целини и на нивоу 

појединачних предмета. Степен присутности исхода учења у оквиру обавезних предмета 

анализирају Департмани студијских програма, те на бази резултата анализе предвиђају и 

предузимају корективне мере на нивоу сваког предмета и студијског програма.  Корективне 

мере се имплементирају кроз наставни процес и наредне циклусе акредитација. 

 

Департмани студијских програма при завршетку сваке школске године разматрају квалитет 

дефинисаних исхода учења и њихове реализације кроз наставни процес. Према потреби 

наставни процес на појединим предметима се коригује, а веће измене се имплементирају кроз 
наредне циклусе акредитације. 

 

Садржај, али не и структура, курикулума за предмете које је потребно кориговати, могу се 
променити одлуком Наставног већа. 

 

Студенти се упознају са исходима учења сваког појединачног предмета и начинима за 
стуцање компетенција у оквиру исхода учења на уводном предавању за дати предмет. 

 

3. Поступком акредитације и екстерном провером утврђено је да  су студијски програми 

базирани на одредбама Стандарда које је прописао Национални савет за високо образовање  и 

да су ускалађени са примерима најбољих пракси на европском образовном простору.  

 

У оквиру документације за акредитацију појединачних студијских програма наведени су  

студијски програми иностраних образовних установа које се користе као репер за 

континуално упоређивање са студијским програмима на ВТШСС-Аранђеловац, заједно са 

анализом степена подударности исхода учења и програмских садржаја у датом моменту.   

 
4. Полазећи од сврхе студијских програма и разлога њихове друштвене оправданости, ВТШСС-

Аранђеловац је настојала да при конципирању студијских програма, а потом и при анализи 

реализације, усклади циљеве и исходе учења предвиђене програмом, наставне активности и 

садржаје, као и поступке праћења и мерења напредовања студената. 
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Исходи учења попут способности логичког и физичког моделирања база података или 

способности физичког повезивања мрежне опреме, постижу се код студената теоријским и 

практичним вежбама у рачунарској лабораторији опремљеној умреженим рачунарима,  

неумреженом рачунарском опремом за потребе тестирања, доступним CASE алатима, и 

системом за управљање базама података, као и кроз индивидуални рад студената на развоју 

сопствених решења кроз пројектне задатке, а уз помоћ настабног кадра и расположиве 

школске опреме. У домену исхода учења - примена техника и алата квалитета и примене 

савремених статистичких метода у контроли квалитета кроз радионице студије случаја и 

израду пројектних задатака студенти овладавају датим исходима учења.  

 

Школа је као своје стратешко опредељење у извођењу и конципирању наставе усвојила и 

прихватила примену механизама провере знања кроз практичне радове на бази дефинисаних 

задатака из праксе који се израђују самостално или у групи на сваком предмету на којем је 

овакав вид провере могућ. На осталим предметима нагласак се ставља на развој других исхода 

учења, превасодно у когнитивном и афективном домену, попут способности комуникације, 

развоја личних ставова и друго. 

 

5. У документу Књига предмета, која је објављена на сајту Школе за сваки предмет дати су 

подаци о дефинисаним захтевима потребних предзнања и исходима учења који се кроз 

предмет реализују. Генерално, подаци о томе које се категорије исхода учења кроз студијски 

програм реализују одређен је пољем на којем се студијски програм реализује и  структуром 

студијског програма у погледу односа опште-академских, стручних, стручно- апликативних 

као и уметничких и друштвено/хуманистичких дисциплина (последња два односе се на 

студијски програм Дизајн), а према Стандардима Националног савета за високо образовање. 
 

6. Постигнуће студената у постизању намераваних исхода учења процењује се: 1) на нивоу 

појединачних предмета кроз вредновање реализације наставних јединица везаних за исходе 

учења, 2) кроз анализу пролазности на предметима и показатеља о напредовању студената, 3) 

анализу резултата анкетирања дипломираних студената о стеченим исходима учења, 4) 

анализу резултата анкетирања послодаваца о стеченим квалитетима и компетенцијама 

дипломираних студената. Претходни подаци достављају се председницима Департмана 

студијских програма, који своје мишљење и предлоге мера излажу пред Наставним већем. 

 

7. Сви наставни предмети у курикулумима структурирани су према активностима које студенти 

треба да реазлизују како би остварили потребан број ЕСПБ.  

 

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студената у савлађивању 

одређеног предмета (активна настава + индивидуални рад) и примене јединствене 

методологије ВТШСС-Аранђеловац за све студијске програме. Успешност студената у 

савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се 

поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100. 

Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза 

током наставе је 30, а максимално 70 поена. 

 

На свакој години студија збир ЕСПБ за све студијске програме је 60 (у сваком семестру 

минимално 25 а макцимално 35 ЕСПБ), што одговара просечном укупном ангажовању 

студента у обиму 40-часовне радне недеље (8 часова дневно). 

 

Укупан број часова активне наставе на свим студијским програмима и свим нивоима студија 

не може бити мањи од 600 часова у току школске године. Број часова активне наставе који се 

односи на минимални број часова од 600 часова годишње не обухвата завршне радове и 

стручну праксу. Настава се одвија у току 30 радних недеља, из чега следи да у једној недељи 

студент мора да има најмање 20 часова активне наставе. 
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Један ЕСПБ одговора 25-30 сати рада. Број ЕСПБ бодова на појединачном  предмету одређује 

се на основу укупног ангажовања студената (укупног броја часова  активне наставе и укупног 

броја сати  активног индивидуалног рада студента). Остварених 60 ЕСПБ бодова подразумева 
да студент у току године утроши између 1500  и 1800 сати рада у свим облицима наставе и 

свим облицима индивидуалног учења да би савладао градиво. 

 

Размотримо пример примене система ЕСПБ бодовања на предмету Увод у информационе 

системе, који је обавезан предмет на студијским програмима Информационе технологије  

( 8 ЕСПБ), Заштита животне средине (6 ЕСПБ), Технолошко инжењерство (6 ЕСПБ), Дизајн(6 

ЕСПБ) и изборни на студијском програму Менаџмент у туризму и угоститељству (6 ЕСПБ).  

Овај предмет укључује за све студијске програме 60 часова активне наставе (фонд 2 часа 

предавања и 2 часа вежбе недељно), док укупан број часова рада варира зависно од студијског 

програма. Тема семинарског рада се студентима додељују на бази студијског програма који 

студенти похађају, тако да је тема сложенија на студијском програму Информационе 

технологије, с обзиром на значај исхода знања који се код ових студената постиже кроз дати 

предмет. Семинарски рад носи укупно максимално 40 поена за студенте свих студијских 

програма. Процењено време за израду семинарског рада на предмету је за студенте студијског 

програма Информационе технологије 100 сати индивидуалног рада, а за припрему тестова и 

испита 60 сати индивидуалног рада. Збирно, за студенте студијског програма Информационе 
технологије, потребно је 220 сати рада како би се реализовале обавезе на датом предмету, што 

чини укупно 8 ЕСПБ.  Процењено време рада на семинарском раду на осталим студијским 

програмима је 60 сати, а за припрему испита и тестова 60 сати индивидуалног рада. Збирно, 

потребно је 180 сати рада за студенте преосталих студијских програма уложених у 

реализацију обавеза на датом предмету, што чини 6 ЕСПБ (1 ЕСПБ одговара 25-30 сати рада). 

Следствено, на пример, предмет Основи организације обухвата 60 часова активне наставе и 

120 часова индивидуалног рада, те носи укупно 6 ЕСПБ. Иста методологија примењена је и 

код свих осталих предмета на свим студијским програмима. 

 

 

8-9 .Оптерећење студената при савладавању задатих исхода учења по предметима,  процењује 

наставник на бази личног искуства, при конципирању новог предмета који подлеже 

акредитацији, на бази чега се и конципирају ЕСПБ бодови за дати предмет. ВТШСС – 

Аранђеловац, тренутно ради на доношњу правилника који би се односио на проверу почетне 

процене оптерећења и њено кориговање, а на бази систематизоване процедуре прикупљања и 

анализе информација које се добијају од студената. Предвиђено је да на бази односног 

правилника предметни наставници конципирају према упутсву анкете које би се односиле на 

све елементе рада/ оптерећења на појединачним предметима. Тренутно, користе се резултати 

анкета о педагошком квалитету наставника и наставе, као и подаци о пролазности на 

испитима и напредовању студената током студија, како би се индиректно дошло до 

показатеља о оптерећењу студената при постизању задатих исхода учења по предметима. 
 

10.  Промене које су у претходном периоду учињене у домену садржаја студијских програма који 

се на ВТШСС- Аранђеловац реализују, укључујући и увођење нових студијских програма: 

Информационе технологије и Менаџмент у туризму и угоститељству,  уз повећано 

интересовање студената у погледу уписа студијских програма на Школи и увећање 

пролазности на предметима и годинама студија, најбољи су показатељ да ВТШСС-

Аранђеловац прати и имплементира захтеве које наука и пракса постављају  пред образовни 

процес, чинећи континуирано унапређивање и осавремењавање постојећих студијских 

програма централним местом у својој пословној филозофији. 

 

11. Услови и поступци за завршетак студија и добијање дипломе на нивоу основних и 

специјалистичких струковних студија, јасно су дефинисани, усклађени са циљевима, 

садржајима и обимом акредитованих студијских програма и учињени су доступним јавности 

путем веб сајта Школе. Услови и поступци за завршетак студија и добијање дипломе на нивоу 

основних струковних студија дефинисали су Правилником о пријави, изради и одбрани 

завршног рада (Прилог 4.5),  док су у оквиру специјалистичких студија дефинисани 
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Правилником о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада (Прилог 4.6). 

 

12. ВТШСС- Аранђеловац са својим студентима остаје у вези путем две активности: 

 

1. вредновање квалитета дипломираних од стране њихових послодаваца,  

2. континуирано вредновање мишљења дипломираних о квалитету исхода учења. 

 

У плану је развој алумни система за све бивше студенте Високе технолошке школе струковних 

студија – Аранђеловац. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

S 
Сви студијски програми на свим нивоима усаглашени са  критеријумима 
дефинисаним Стандардима за акредитацију.  

W 
Активности у највећој мери усмерене на испуњавање формалних критеријума за 

акредитацију.  

O Континуирано преиспитивање и стално унапређивање свих студијских програма.  

T 
Недовољна заинтересованост наставника за проучавање захтева Стандарда и 

недостатак мотивације за стално унапређивање квалитета студијских прорама  
 

 

Оцена испуњености стандарда: 
ВТШСС-Аранђеловац има развијене студијске програме који су усклађени са исходима учења као 

и методе праћења квалитета наставе на датим студијским програмима и праћења и анализе 
постигнутих исхода учења код студената. ВТШСС-Аранђеловац показује тенденцију 

континуираног осавремењивања студијских програма. Систем бодовања на предметима и 

бодовања самих предмета систематизован је и јединствен. Потребно је у наредном периоду 

иновирати методологију процене оптерећења кроз увећање учешћа студената у датој евалуацији. 

Школа одржава односе са дипломираним студентима и њиховим послодавцима. Међутим, 

квалитет и квантитет ових односа потребно је подићи на виши ниво. 

 
б) Квантитативна анализа неких показатеља у оквиру стандарда 4 

 

На основу изведене SWOT анализе на Високој технолошкој школи струковних студија - 

Аранђеловац и изведених трогодишњих мерења и тражења елемената важних за реализацију 

наставног процеса, у погледу испуњености овог стандарда могу се дати следеће квантитативне 

оцене: 

 

Елементи анализе   Вредност 

Циљеви студијских програма и 

њихова усклађеност са исходима 

учења 

S 
Сви студијски програми усклађени са 
исходима учења 

+++ 

W Реализација дефинисаних циљева ++ 

O 
Могућности унапређења праксе током 

реализације. 

+ 

T 
Инертност наставника након 

акредитације 

++ 

Метода наставе орјентисане ка учењу 

исхода учеса 

S Јасно дефинисане према срандардима ++ 

W 
Неадекватна настава на неким 

предметима  

++ 

O 
Усаглашавање са осталим током 

реализације 

+ 

T Неспремност наставника на промене ++ 

Систем оцењивања заснован на 

мерењу исхода учења 

S Јасно дефинисан ++ 

W 
Неспремност студената на 

предиспитне обавезе 

+++ 
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O 
Могућност унапређења кроз 

периодично преиспитивање 

+ 

T 
Недостатак посвећености свих 

учесника у наставном процесу 

+++ 

Усаглашеност ЕСПБ са активностима 

учења потребним за достизање исхода 

учења 

S 
Јединствена методологија одређивања 

ЕСПБ 

+++ 

W 
Недовољна усаглашеност са 

напорима које студент треба да уложи 

++ 

O 
Код евалуације наставе могу се 

извршити корекције 

++ 

T 

Оптерећеност студената 
неусаглашена са оптерећеношћу на 

факултетима 

+++ 

Усаглашеност исхода учења и 

очекиваних компетенција 

S Адекватна ++ 

W 
Студенти недовољно мотивисани за 

учење. 

+++ 

O 
Анализа резултата и предузимање 

корективних мера. 

+ 

T Непосвећеност обавезама. +++ 

Поступак праћења квалитета 

студијских програма 

S 
Дефинисани, први резултати примене 

позитивни. 

+++ 

W 
Незаинтересованост на неким 

студијским протрамима. 

++ 

O 
Остварени позитивни резултати 

подстрек за неактивне. 

++ 

T 
Игнорисање потребе за нормативним 

праћењем квалитета. 

+++ 

Повратне информације из праксе о 

компетенцијама дипломираних 
студената 

S Релативно позитивне ++ 

W 
Недовољан број студената запослених 

у струци 

+++ 

O 
Нови студијски програм за 

дефицитарне кадрове 

+++ 

T 
Недовољно фокусирање пажње на 

дипломиране студенте 

++ 

Континуирано осаврмењавање 

студијских програма 

S 

Кроз осавремењавање студијских 

програма расте општи квалитет рада 

Школе 

++ 

W 
Неки студијски програми се 

осавремењују више од других 

+ 

O 
Долазак млађих и амбициознијих у 

позицију да одлучују 

++ 

T 
Летаргија после завршене 

акредитације 

+++ 

Доступност информација о 

дипломском раду, студијским 

програмима и исходима учења 

S 
Све информације благовремено 

истакнуте на веб сајту 

++ 

W 
Недовољно често посећивање веб 

сајта Школе 
++ 

O 
Уходавање са поступцима 
информисања 

+ 

T Летаргија студената +++ 
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Ц) Предлог мера и активности за унапређења квалитета стандарда 4 

 
� Потребно је да Школа интензивира напоре на ширењу мреже сарадње са својим 

дипломираним студентима и њиховим послодавцима на свима нивоима студија. На веб 

сајту школе потребно је развити сегмент за комуникацију са дипломираним студентима и 

послодавцима. 

� Потребно је да Школа уложи веће напоре  у развоју сарадње са послодавцима који до сада 
нису запошљавали наше студенте и да кроз већи број стручних пракси које су предвиђене 

новим акредитованим студијским програмима припрема погодно тле за запошљавање 

студената. 
� Потребно је радити на унапређењу квалификација и стицању нових исхода учења у складу 

са захтевима пословног окружења и науке код дипломираних студената, кроз 

организовање различитих облика стручног усаврђавања и обука. 
� Прилагодити курикулуме предмета тако да се већи нагласак стави на способност и 

вештине комуницирања. 

� Започети активности на конципирању и примени методологије праћења и контроле 

студентских оцена о степену оптерећења/утрошеном времену по различитим категоријама 

активности и задатака за сваки предмет. 

� Радити на развоју сарадње са иностраним образовним институцијама, ради стицања нових 

искустава код студената, кроз програме размене, заједничке пројекте идр као и у домену 

унапређења наставних процеса и курикулума. 

� Подстицати студенте преко Студентског парламента да активније учествују у 

осмишљавању и спровођењу анкетирања студента у свим доменима, а посебно у домену 

формулисања корективних мера и вредновања постигнутих резултата. 

� Курикулуме програма треба стално побољшавати и прилагођавати захтевима најбоље 

светске праксе. 

 

 

д) Показатељи и прилози уз стандард 4 

 

� Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на ВТШСС- 

Аранђеловац са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и 

претходне 2 школске године. 

 
� Табела  4.2. Број и проценат  дипломираних  студената у претходне 3 школске године у  

оквиру  акредитованих  студијских програма.  

 
� Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Прилог  4.1.  

Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о квалитету студијког 

програма и постигнутим исходима учења. 

 

� Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету 

студијског програма и постигнутим исходима учења. 

 
� Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим 

квалификацијама дипломаца 
 

Додатни прилози:  

 
� Прилог 4.3. Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности 

� Прилог 4.4. Правилник о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената 

� Прилог 4.5. Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада 

� Прилог 4.6.  Правилник о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада. 

� Прилог 4.7. Правилник о примени система ЕСПБ 
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СТАНДАРД  5:  КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера  

у  наставу,  професионални  рад  наставника  и  сарадника,  доношење  и поштовање  планова  

рада  по  предметима,  као  и  праћење  квалитета  наставе  и предузимање потребних мера у 

случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. 

А) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 

Стратегијом обезбеђења квалитета, Статутом, Правилником о самовредновању и оцењивању  

квалитета студијских програма, наставе и услова рада, Правилником о обезбеђењу квалитета 

наставе и пратећих делатности, дефинисана су правила којим се обезбеђује квалитет наставног 

процеса. Квалитет наставног процеса обезбеђује се квалитетним наставним плановима, 
квалитетним методама извођења наставе, квалитетним публикацијама, квалитетним процедурама 

вредновања студентског рада, квалитетним односом који наставници и сарадници имају са 

студентима, као и квалитетном узајамном сарадњом између наставника и сарадника. 

1. У садржају курикулума саваког од акредитованих програма наведене су методе 

реализације наставе попут: екс катедра предавања, интерактивне наставе, израде студије 

случаја, пројектних и домаћих задатака, реализације стручних пракси, лабораторијских 

вежби и друго. Силабусима појединачних предмета предвиђене су различите активности 

студената које омогућују повезивање практичних и теоријских знања, ради стицања 

вештина и способности потребних за професионалан рад. Методе извођења наставе за 

сваки предмет посебно конципиране су према предвиђеним исходима и циљевима учења 

за дати предмет, који су пак усаглашени са циљевима и исходима учења студијским 

програма на којима се дати предмет реализује. 

 

Настава на ВТШСС-Аранђеловац је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе, 

подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. 

Наставници и сарадници на Високој технолошкој школи струковних студија – 

Аранђеловац, током извођења наставе поступају професионално и имају коректан однос 

према студентима. 

Статутом, општим актима, а посебно Правилником о правилима студија ВТШСС – 

Аранђеловац и Правилником о организацији и систематизацији послова, утврђене су 

обавезе и одговорности наставника и сарадника у процесу наставе, укључујући и кодекс 

професионалног односа на часовима, тестовима, колоквијумима, при реализацији других 

предиспитних обавеза и испита. Резултати претходних циклуса анкетирања студената у 

домену педагошких и наставних квалитета наставника и студијских програма потврдили 

су да наставници и сарадници на ВТШСС-Аранђеловац генерално имају одгворно и 

професионално понашање и добар однос са студентима у реализацији наставе. 

У односу на резултате анкета, које су извршене у школској 2012/13., примећује се значајан 

напредак у задовољству студената квалитетом наставе и наставних програма и то како код 

студената прве године, тако и код студената друге и треће године. Комисија сматра да 

треба наставити са оваквим радом и тежити још већем побољшању квалитета наставног 

процеса (Прилог 5.1.). 

2. Полазећи од система дефинисања ЕСПБ на нивоу појединачних предмета, установњено је 

да на  се на студијском програму Информационе технологије збирно за целокупно трајање 

основних струковних студија, изводи 1860 сати активне наставе (930 часова предавања и 

930 часова вежби), студенти самостално раде на савладавању  градива и припреми 

колоквијума/тестова/испита  око 2100 сати (око 900 часова рада на припреми теоретског 
дела и око 1200 сати на припреми практичног дела), на припреми семинарских 
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радова/пројектних задатака/домаћих задатака око 900 сати и   утроше око 400 сати на 

припреми Завршног рада и при извођењу стручних пракси. Укупно, за све три године 

студија, улаже се око 5260 сати рада што одговара вредности од 180 ЕСПБ. Релативно 

посматрано предавања и вежбе (активна настава) носе око 35% рада, припрема градива 

око 40% рада, израда семинарских радова/пројектних/домаћих задатака 17% рада и израда 

завршног рада/извођење стручне праксе 7,6% рада.    

На бази претходног, грубом проценом долази се до податка да студенти улажу око 65% 

рада на стицању исхода учења који су везани за практичан рад, што одговара задатим 

исходима и циљевима учења на нивоу студијског програма. Досадашња пракса је показала 

да структура предмета на овом студијском програму одговара дефинисаним исходима 

учења на нивоу сваког предмета и посматрано на нивоу студијског програма у целини. 

3. Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац,  подстиче усавршавање 

наставника и сарадника у домену стручних компетенција кроз активну подршку 
учествовању наставника на научним и стручним скуповима, подршку учествовању на 

пројектима, организовање наставе гостујућих предавача и др.  Ипак, ограничена 

финансијска средства којима Школа располаже, ограничавају могућности значајније 

подршке школе  у домену развоја и обогаћивања компетенција наставника и сарадника. На 

Школи је присутан тренд интензивирања активности наставника и сарадника у овом 

домену, те је из године у годину све већи број радова од знајача које објављују наставници 

запослени у Школи . 

4. План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и 

могућностима студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се 
спроводе. 

ВТШСС-Аранђеловац доноси Годишњи план рада и све запослене упознаје са тим планом 

рада на седници Наставног већа, као и на састанцима Департмана студијских програма. 
Председници Департмана студијских програма на основу генералног Годишњег плана 

рада Школе, конципирају планове рада у оквиру Департмана, за ненаставне активности и 

праћење напредовања студената и крајем године подносе Годишњи извештај о раду 

Департмана. 

Висока технолошка школа стуковних студија – Аранђеловац обезбеђује да се на сваком 

предмету, пре почетка семестра донесе и учини доступним студентима план наставе. 

План и распоред одржавања наставе истакнути су пре почетка одговарајућег семестра на 

огласној табли и на интернет страници Школе, као и план  и распоред испита и испитних 

рокова. На нивоу појединачних предмета, предметни наставници постављају курикулуме у 

оквиру личних презентационих табли у школи, на веб страници предмета у оквиру 

интернет презентације Школе и на уводном предавању упознају студенте са терминским 

распоредом активности на датом предмету. 

ВТШСС-Аранђеловац систематски прати спровођење плана наставе, као и планове рада 

на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 

За праћење и спровођење плана наставе су одговорни наставници и сарадници,  као и 

председници Департмана студијских програма. 

 Контрола присуства наставника и сарадника на настави води се према прихваћеној 

процедури регистрације присуства у Школи (помоћу система радио – фрекфенцијске 

идентификације) као и редовним ажурирањем података у Књигу одржане наставе. У 

случају планираних промена у појединим терминима извођења наставе, наставници су у 

обавези да најмање три дана раније у односу на дати термин обавесте студенте и 

председнике Департмана студијских програма.  
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ВТШСС-Аранђеловац прати, оцењује квалитет наставе на појединим предметима и 

предузима корективне мере за њихово ипоређивање. 

ВТШСС-Аранђеловац редовно прати резултате студената на испитима, укључујући 

пролазност, просечан број излазака на испит, просечну остварену оцену по предметима и 

упоређује дате резултате са резултатима анализа анкетирања студената о  квалитету 

наставе на предметима педагошким и наставним квалитетима наставника. На бази 

синтетизованих резултата доноси се генерална оцена о квалитету наставе на датом 

предмету.  Корективне мере односе се на мењање и прилагођавање појединих аспеката 

наставног рада наставника и сарадника, на промене које се чине у домену метода извођења 

наставе на појединим предметима, промене у структури и садржају предмета, као и у 

оквиру система оцењивања на предмету. (који се усвајају у оквиру наредних циклуса 

акредитације). Председници Департмана студијских програма прате реализацију датих 

корективних мера код појединих наставника/ сарадника као и на нивоу појединачних 

предмета. Резултати анкетирања прате се хронолошки и упоређују са предузетим 

корективним мерама, како би се проценила ефективност спроведених корективних мера. 

ЗАКЉУЧАК 

S 
Нормативно дефинисана провера квалитета наставног процеса (процедуре избора 

наставика, критеријуми, самоевалуације, истицање SCI листе...).  

W 
Неспремност дела наставника да прихвати нова правила понашања у наставном процесу 
и нове критеријуме за вредновање научног рада као основе за избор и напредовање  

O 
Развој и примена нових методологија унапређења и оцене квалитета наставног процеса 
уз примену савремених информационих технологија.  

T 

Глобално опадање квалитета студената на државном нивоу иницирано повећањем 

конкурентости између образовних установа, креира слабији инпут и онемогућава или 

отежава примену појединих метода наставе.  

 
Оцена испуњености стандарда: 

Акредитовани студијски програми на ВТШСС – Аранђеловац одвијају се у потпуности у складу 

са принципима Болоњске декларације. Школа примењује правила о обезбеђењу квалитета наставе, 

што подразумева редовно праћење и контролу квалитета и предузимање корективних мера у 

складу са Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада ВТШССАранђеловац. Начин и методе рада, као и професионалност и компетентност 

наставника и сарадника усклађени су са циљевима и исходима учења. Потребно је интензивније 
радити на постизању још вишег нивоа усклађености са задатим исходима учења које је пак 

потребно непрекидно преиспитивати  и усклађивати са општим захтевима и студентским 

преференцијама. 

 

 

б) Квантитативна анализа неких показатеља у оквиру стандарда 5 
 
На основу изведене SWOT анализе на Високој технолошкој школи струковних студија - 

Аранђеловац и изведених трогодишњих мерења и тражења елемената важних за реализацију 

наставног процеса, у погледу испуњености овог стандарда могу се дати следеће квантитативне 
оцене: 

 

Елементи анализе   Вредност 

Компетентност наставника и 

сарадника  

 

S Искуство у наставном раду +++ 

W Број радова на SCI листи ++ 

O Тренд активирања наставника у развоју +++ 
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стручно/наставних компетенција 

T 

Неспремност појединих наставника да 
прихвате нове критеријуме.  

 

+ 

 

Доступност информација о 

терминима одржавања 

наставе  

 

S 
Распореди наставе и испита у роковима 

истичу се на огасним таблама и на сајту.+ 

+++ 

W 

Честе промене у терминима након истицања 

распореда а пре почетка семестра. 

 

++ 

O 
Искуство са новим студијским програмима у 

домену организације наставе. 

+++ 

T Непридржавање рокова.  ++ 

Интерактивно учешће 

студената у наставном 

процесу наставе  

 

S Пристуно. + 

W Недовољна мотивисаност студената  +++ 

O 

Проналажење нових модела анимације 

студената и развој адаптивних система 

учења. 

+++ 

T 
Гловално опадање квалитета студената као 

инпута образовног система. 

+++ 

Доступност информација  

 

S Све информације налазе се на сајту Школе.  ++ 

W 
Измене у распореду током реализације од 

стране наставника, кашњење распореда.  

++ 

O 

Развој егзактнијих поступака организације 

наставе уз примену савремених 
информационих технологија. 

++ 

T 

Неблаговремени доток информација о 

насталим променама.  

Неблаговремени доток информација 
 

+++ 

Систематско праћење 

квалитета наставе и 

корективне мере  

 

S 
Постоји воља за унапређењем квалитета 
наставе. 

+++ 

W 
Неадекватна спрега резултати евалуације – 

примена корективних мера 
+++ 

O 

Устоличавање механизама праћења 
квалитета и увођење нових ефективнијих 

механизама. 

+++ 

T Неразумевање код појединих наставника. +++ 

Избор метода наставе и 

учења  

 

S У складу са Стандардима. +++ 

W 
Непотпуна реализација наставе према 

дефинисаним правилима . 

+ 

O 
Подмлађивање колектива и примена 

савремених информационих технологија. 

+++ 

T 
Студенти недовољно спремни за самосталне 

и креативне активности. 

++ 

 

 

Ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 

У духу определења  ВТШСС-Аранђеловац да негује и изграђује културу квалитета у свим 

аспектима свога рада, а на бази предлога за унапређење наставног процеса које су упутили 

предметни наставници и председници Департмана студијских програма, потребно је спровести 

следеће активности и корективне мере: 

• Комисија за обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање треба да наставе са 

развојем процедура и поступака за реализацију, праћење и вредновање квалитета 

наставног процеса, 
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• Анкетирање студената спроводити благовремено и у краћим временским интервалима. 

Резултате анкетирања благовремено презентовати јавности. 

• Интензивније радити на стимулисању унапређења наставних вештина код наставника и 

сарадника, кроз издвајање значајнијих финансијских средстава за ове намене и 

пропагацију културе целоживотног образовања и потребе напредовања. 

• Повећати број сарадника у настави и асистената. 

• Креирати егзактније протоколе за праћење наставног процеса. 

• Наставити са развојем хибридних модела учења кроз даље употпуњавање садржаја на 

страницама предмета (коришћен LMS Moodle). 

• Развити алумни систем на Интернет презентацији Школе, који би омогућио потпуније 

прикупљање података од дипломираних студената и развој интензивније и богатије 
комуникације са њима. 

• Употпунити и осавременити библиотечки фонд. 

• Кроз виши квалитет рада Школе и промотивне активности, ојачати тржишну позицију,  

• Повећати обим и квалитет наставних публикација. 

• Радити на већем степену усаглашености рада између Департмана студијских програма. 

• Предузети активности на развоју адаптивних модела учења, који би полазили од личних 

афинитета и склоности студената. 

• Креирати и реализовати систем анкетирања студената који би омогућио егзактнију 

процедуру процене радног оптерећења на нивоу предмета и целог студијског програма. 

 

 

Д) Показатељи и прилози за стандард 5 

� Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 

� Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе. 

� Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 

компетенција наставника и сарадника. 
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СТАНДАРД 6: КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И 

СТРУЧНОГ РАДА 

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 

резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 

наставни процес. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 6 

ВТШСС-Аранђеловац непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 

резултата образовног, научноистраживачког, уметничког и професионалног (стручног) рада и на 

њиховом укључивању у наставни процес. Високошколска установа перманентно осмишљава, 

припрема и реализује научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма.  

Стратешки циљеви ВТШСС-Аранђеловац утичу на садржај и резултате научног, истраживачког, 

уметничког и стручног рада наставника и сарадника Школе. 

Стратегиjа обезбеђења квалитета ВТШСС-Аранђеловац jе да обезбеди и осигура повезаност 
наставног процеса и истраживачкe и стручне делатности. Дугорочни циљеви у том смислу су: 

континуирани рад на интегрисању теориjских (научних) и стручних  знања и вештина у систем 

непосредног практичног рада; допринос у оквиру научног, стручног рада релевантног за све 

програме; унапређивање теориjе и праксе истраживачким ангажовањем наставника и сарадника; 

обезбеђивање услова за бављење наставника и сарадника Школе истраживачким радом; научна 

сарадња са сродним високошколским установама; континуирани рад на побољшању квалитета 

публикациjа Школе; континуирани рад на побољшању услова за развоj истраживачког подмлатка. 

Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених научних, истраживачких, 

уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи наставни процес.  

ВТШСС-Аранђеловац остварује само струковне студије и по Закону о високом образовању нема 
право на научноистраживачки рад, па је самим тим и оштећена за пројекте које финансира 

Министарство за науку. 

У условима економске кризе и осиромашене економије, научно- истраживачки и стручни рад је 
доста отежан због недостатка финансијских средстава. ВТШСС-Аранђеловац чини напоре да 

сопственим средствима ојача научно-истраживачки и стручни рад. ВТШСС-Аранђеловац 

систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника и 

подстиче своје запослене да се активно баве научним, истраживачким, уметничким и 

професионалним радом и да што чешће публикују резултате свога рада. 

Избор у звање наставника критеријуми који се односе на научноистраживачки, уметнички и 

стручни рад доследно се примењују по  Правилнику о начину и поступку стицања звања и 

заснивања радног односа наставника и сарадника (2013.) и у складу су са препоруком 

Националног савета за високо образовање. 

С обзиром да је ова установа школа струковних студија, од велике важности је сарадња са 

привредним и институцијама културе. ВТШСС – Аранђеловац велику пажњу посвећује сарадњи 

са разним предузећима, фабрикама, институцијама културе и остварена сазнања уграђује у 

наставни процес. 

Програм издавачке делатности ВТШСС – Аранђеловац, функционално се укључује у реализацију 

научног, уметничког и стручног рада. Школа обавља издавачку делатност у складу са својим 

могућностима. 

Оцена испуњености Стандарда 6: Стандард испуњен. 
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б) Квантитативна анализа неких показатеља у оквиру стандарда 6 

 

Елементи анализе  Опис  Вредност 

 

 

Усаглашеност образовног, научног, 

уметничког и стручног рада 

S 

Опредељеност ВТШСС- Аранђеловац 

да се знања и искуства, која произилазе 
из научноистраживачког и стручног 

рада интегришу у наставни процес 

+++ 

W 

Незаинтересованост, слаба 

координација и инертност једног броја 

наставника за промене 

++ 

O 
Нова законска регулатива о 

високошколском образовању 

++ 

T Слаба повезаност са привредом ++ 

Праћење и оцењивање квалитета 
научног и уметничког рада 

наставника и сарадника 

S 
Праћење и оцењивање рада наставника 

и сарадника 

+++ 

W 

Недовољно ангажовање наставног 

кадра у објављивању стручних и 

научних радова, као и у раду на 
пројектима 

++ 

O 

Успостављање сарадње са 

Министарством просвете и науке у 

изради пројеката 

++ 

T 

Недовољно укључивање високих 

школа струковних студија у научни 

рад 

++ 

Усаглашеност садржаја 

научноистраживачког, уметничког 

и стручног рада са стратешким 

опредељењем земље и европским 

циљевима 

S 

Студијски програми одговарају 

стратешким опредељењима земље и 

европским интеграцијама 

+++ 

W 

Недовољна свест о глобалним 

променама и технолошким 

могућностима 

Језичке и културолошке разлике које 
се схватају као баријера 

++ 

 

++ 

O 

Повезивање са привредом и сродним 

високошколским установама ван земље 

+++ 

T 

Нефинансирање пројеката од стране 

Министарства 

Политичка нестабилност и лоша 

економска ситуација 

++ 

 

++ 

Активно укључивање резултата 

истраживања у наставни процес 
S 

Резултати истраживања и стучни рад 

су укључени у наставни процес 

++ 
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W 

Неспремност неких наставника да 

континуирано усавршавају садржај 

наставног предмета 

+ 

O 

Укључивање привредних субјеката у 

истраживачким процесима школе 

++ 

T 

Недовољно укључивање наставника у 

обављању истраживачког рада  

++ 

Подстицање наставника и 

сарадника на публиковање 
резултата истраживања 

S 
Развијена свест у Школи о потреби 

научно-истраживачке делатности 

+++ 

W 

Одређен број наставника који се не 

укључује у научно-стручна 

истраживања 

++ 

O 

Потреба привреде за новим решењима 

који би проистекли из научно-стручних 

истраживања 

Законски нормативи и прописани 

стандарди о наставницима и 

сарадницима 

++ 

 

 

++ 

T 

Недовољна заинтересованост других 

институција за резултате истраживања 
школе 

+ 

Издавачка делатност 

S 

Наставници објављују уџбенике, 

скрипте и приручнике за предмете на 

којима држе предавања   

+++ 

W 

Недовољан број уџбеника који се 

штампају 

+ 

O 

Објављивање уџбеника који би могли 

да се користе и у другим 

високошколским установама 

+ 

T 

Оснивач не финансира издавачку 

делатност школе 

++ 

Брига о научноистраживачком 

подмлатку 

S 

Улагање и финансирање сарадника ++ 

W 

Слаба база у Школи, као извора новог 
научноистраживачког подмлатка 

++ 

O 

Финансијска подршка од стране 

Министарства 

++ 
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T 

Никаква финансијска подршка од 

стране министарства 

++ 

 

 

ц) Предлог мера и активности унапређења квалитета стандарда 6: 

� Континуирано праћење квалитета научноистраживачког и стручног рада. 

 

� Проналажење могућности да се ВТШСС - Аранђеловац укључи у реализацију што већег 

броја пројеката домаћег или међународног карактера, као и на пројектима који би били 

финансирани од стране Министарства просвете и науке.  

 

� Активирање наставног кадра ВТШСС – Аранђеловац око објављивања стручних и 

научних радова у домаћим и иностраним часописима. 
 

� Интензивнија сарадња са другим привредним субјектима у оквиру заједничких пројеката, 

као и међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма и размене 
наставника и сарадника. 

 

� Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу 

добијања повратних информација о квалитету студирања и компетенцијама. 

 

 
д) Показатељи и прилози за стандард  6: 

 
� Табела 6.3. Збирни преглед научноистрааживачких и уметничких резултата у установи у 

претходној календарској години према критеријумима Министарства 

 

� Табела 6.4. Списак SCI/ССЦИ-инексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период 

 

� Прилог 6.3. Однос броја SCI -индексираних радова у односу на укупан број наставника и 

сарадника на високошколској установи 
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СТАНДАРД 7: КВАЛИТЕТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу 

јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 

провером квалитета њиховог рада у настави. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 7 

Висока технолошка школа струковних студија-Аранђеловац у Аранђеловцу има укупно укупно 20 

наставника у сталном радном односу, са пуним радним временом од тога: 11 професора 

струковних студија и 9 предавача. Школа запошљава 3 сарадника у звању асистента са пуним 

радним временом.  

 

Преглед распореда наставника и сарадника са пуним радним временом према Департманим 

студијских програма: 

 

Департмани студијских програма бр. стално запослених наставника и сарадника 

Заштита животне средине 2 професора струковних студија, 2 предавача, 1 асистент 

Технолошко инжењерство 3 професора струковних студија, 3 предавача, 1 асистент 

Информационе технологије 3 професора струковних студија, 1 асистент 

Дизајн 1 професор струковних студија, 4 предавача,  

 

Школа у допунском радном односу са других високошколских установа ангажује  1 редовног 

професора, 1 доцента и 1 наставника страног језика. 

 

Избор у звања врши се у складу са Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника и сарадника, при чему се сви избори верификују на седницама 

Наставног већа Школе.  
 

Сви избори врше се јавним конкурсом, а написани реферати се излажу јавности на на огласној 

табли Школе, тако да је поступак у потпуности транспартентан. 

 

Приликом избора у звање, у складу са Правиником вреднују се резултати педагошке компоненте 

кандидата, оцена студената као и његово ангажовањање у афирмацији Школе. 
 

Спроведени поступци акредитације 2008. и 2012. године у многоме су иницирали квалитетнији 

рад наставника у стицању и увећању компетенција публиковањем остварених резултата у 

часописима са SCI листе.  

 

Тешка финансијска ситуација, која је пратила рад Школe, у целини смањује могућности 

наставника за путовањима, студијским боравцима, набавком савремене опреме у циљу развоја и 

неговања дисциплине по највишим стандардима. 

 

Ситуација по питању набавке опреме, осавремењавања процеса наставе и развоја компетенција 

код наставника у школској 2013/14. години је знатно боља и тежи даљем развоју и усавршавању. 

Предвиђен је посебан фонд који ће бити усмерен на усавршавање наставника како у научном тако 

и у педагошком смислу за шк. 2013/14 годину. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

S 
Утврђена процедура и минимални критеријуми за избор наставника као и вредновање 

резулата педагошког рада. 

W Ниска свест судената у поступку учешће студената у вредновању квалитета наставника. 
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O 
Обезбеђење већег броја студената у анкетирању, али и у дискусијама о квалитету 

појединих наставника без страха о могућим последицама 

T Недостатак механизама и процедура за спровођерње корективних мера у раду наставника. 

 

Оцена испуњености стандарда 7:  

Процедуре за оцену квалитета наставника и сарадника као и њихово напредовање су дефинисане 

у складу са Законом и Стандардима које прописује Национални савет за високо образовање.  

 

 

б) Квантитативна анализа појединих показатеља у оквиру стандарда 7 

 

Елементи анализе   Вредност 

 

Јавност  

поступка избора 

наставника и сарадника 

 

S 
Поступак је јаван, реферат се излаже јавности +++ 

W Незаинтересованост за увид у истакнути реферат ++ 

О 
Aктима Школе одређен поступак реализације 

конкурса и употреба јединствених образаца 

+++ 

Т Нетачно приказивање референци +++ 

Усаглашеност  

поступака избора са 

прописима 

S 
Процедура поступка је јасно дефинисана актима 

Школе 

+++ 

W 

Непостојање препорука за избор у звање на 

високим школама, које треба да одреди 

Национални савет 

 

+++ 

О 
Немогућност усвајања Извештаја о избору који не 

садрже све елементе одређене актима Школе. 

+++ 

Т 

Недостатак осећаја одговорности појединих 

чланова Наставног већа приликом изјашњавања о 

предлогу за избор. 

++ 

Системско праћње 

и подстицање 

педагошких и 

научних активности 

 

 

S 
Поступак избора ("реизбор") наставника омогућава 

праћење   

++ 

W 
Непостојање препорука за избор отежава 

формирање критеријума за праћење. 

+++ 

О 
Доношење препорука за избор наставника од 

стране Националног савета 

+++ 

Т Прихватање нових критеријума ++ 

Стална едукација и 

усавршевања 

 

S Потреба за едукацојом наставника и сарадника  +++ 

W 
Израђен годишњи плана и средстава за 

усавршавање наставника. 

+++ 
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О Усвојити годишњи план и обезбедити средства +++ 

Т 
Опструкција усавршавања младих наставика од 

стране старијих колега 

++ 

 

Критеријуми за 

вредновање наставника и 

сарадника 

 

 

S 

Дефинисани у већој мери Правилником о начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника и сарадника 

++ 

W Недовољно вредновање критеријума. +++ 

О Вредновање критеријума у пуној мери. +++ 

Т 
Mишљење да је овај критеријум мање важан 

приликом избора 

+++ 

 

Вредновање 

педагошких 

способности 

 

S 
Дефинисано правилником о вредновању 

педагошког рада од стране студената 

++ 

W 
Необјективност процене – страх студената од 

последица 

+++ 

О 
Обезбедити веће учешче студената у дискусијама о 

квалитету појединих предавања без последица. 

++ 

Т 
Формално прихватање резултата студентског 

вредновања 

+++ 

 

 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

• Очувати усвојене критеријуме за избор у звање уз тежњу да се прописани минимални 

критеријуми временом пооштравају како би Школа постала препознатљива по квалитету 

наставног кадра. 

 

• Избором наставника и сарадника са што већим оствареним резултатима увећава се рејтинг 

Школе и на тај начин остварује њена Мисија и Стратегија обезбеђења квалитета. 

 

• Потребно је наћи финансијска средствима за побољшање услова за квалитетну 

реализацију научног процеса и покренути међународну сарадњу. 

 

• Континуирано ажурирати јавно доступне податке о научним и наставним компетенцијама 

наставника и сарадника, што је део личне одговорности самих наставника и сарадника;  
 

• Систематски спроводити евалуацију рада наставника: организовати периодично и према 

дугорочном плану студентску евалуацију анкетирањем, институционално обезбедити 

хоризонталну евалуацију наставе и повећано ангажовање катедри у евалуацији наставника 

и сарадника; оспособити наставника и сараднике за континуирану самоевалуацију  

 

• Континуирано заједно са Студентским парламентом вршити евалуацију и планирати 

корективне процедура за конкретне наставнике и сараднике;  

 

• За наставнике и сараднике који константно постижу ниже резултате у наставном процесу 

(константно ниске оцене и незадовољство студената, лично незадовољство наставним 
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процесом и студентима, слаба пролазност студената) обезбедити могућности да се додатно 

оспособљавају за наставни процес и, истовремено, обезбедити подршку и помоћ других 

колега у реализацији свих сегмената наставног процеса. 

 

 

Д) Показатељи и прилози за стандард  7: 

 
� Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској 

установи 

 
� Тебела 7.2. Преглед броја сарадника по звањима и статус сарадника у високошколској 

установи 

 
� Прилог 7.1. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника и сарадника 

 
� Прилог 7.2. Однос укупног броја студената и броја запослених наставника на нивоу 

установе 
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СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 

оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем 

резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају 

пропуста. 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 8 

ВТШСС – Аранђеловац уписује на прву годину основних струковних студија број студената који 

својом одлуком одреди Влада Републике Србије, на предлог Школе. Број студената који се 

уписује је у складу са кадровским, просторним и техничким могућностима којима Школа 
располаже. 

Школа има јасно дефинисану процедуру уписа студената, која је прецизирана Правилником о 

упису основних и специјалистичких студија ВТШСС – Аранђеловац.  Сам поступак је потпуно 

транспарентан, од самог објављивања конкурса, преко рангирања на основу претходног резултата, 

па до рангирања на основу резултата оствареног на класификационом испиту. Резултати сваке 

фазе уписног процеса објављују се на огласној табли и на сајту Школе.  

У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати који имају средње 

четворогодишње и трогодишње образовање, а који су положили класификациони испит. За упис 

студијског програма Технолошко инжењерство, кандидат бира један од понућена три предмета и 

то: Математика, Информатика, Хемија. За упис студијског програма Заштита животне средине, 

кандидат бира један од понућена три предмета и то: Математика, Екологија, Хемија. За упис 

студијског програма Информационе технологије, кандидат бира један од понуђена два предмета: 

Математика, Информатика. За упис студијског програма Дизајн, кандидат бира једну од понуђене 

две комбинације: Провера уметничких склоности и способности и Тест општег знања, или 

Рачунарска графика и Тест општег знања. За упис студијског програма Менаџмент у туризму и 

угоститељству, кандидат бира једну од понуђене две комбинације: Информатика и Тест општег 

знања, или Енглески језик и Тест општег знања.  

Текст конкурса садржи и друге услове, начине и рокове уписа утврђене Правилником о упису 

основних студија ВТШСС – Аранђеловац. 

Поступак спровођења Конкурса за упис студената спроводи Комисија за упис,  коју именује 

директор Школе. Комисија спроводи пријемни испит и врши рангирање пријављених кандидата. 

Коначна ранг листа се јавно објављује а упис спроводи након окончања поступка по приговорима, 

уколико их буде.   

Школа благовремено издаје Информатор за студенте, у циљу што бољег информисања будућих 

студената. На тај начин студенти су детаљно упућени у план студија и програм сваког предмета 

из наставног плана. Све неопходне информације такође се могу добити и на интернет страници 

Школе.  

Школа инсистира на једнакости и равноправности студената, без обзира на расу, пол, национално 

и социјално порекло, језик, вероисповест или имовинско стање. 

Сваки професор на првом часу упознаје студенте са обавезом присуства на настави и вежбама, 

начином оцењивања, праћењем напредовања и литературом неопходном за успешност у 

савладавању предвиђеног градива.  

Школа обезбеђује благовремено и тачно информисање студената о њиховим правима и обавезама. 

Студентима је омогућено учествовање у процесу одлучивања на Школи у скалу са Законом о 

високом образовању. Организовани су у оквиру Студентског парламента и имају свог 

председника. 
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Право уписа специјалистичких струковних студија имају кандидати који су завршили основне 

струковне или студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ). Пријављени кандидати не полажу 

пријемни испит ако су завршене основне студије истог научног поља у којима се налазе 
специјалистичке студије које се реализују на Школи, а критеријуми за утврђивање редоследа на 

ранг листи дефинисани су Правилником о упису специјалистичких студија ВТШСС – 

Аранђеловац. Кандидати који имају стечено образовање првог степена других научних поља 

полажу пријемни испит, што је такође регулисано Правилником о упису специјалистичких 

студија ВТШСС – Аранђеловац.  

Спровођење конкурса и упис специјалистичких струковних студија су, такође, потпуно 

транспарентни поступци.  

ЗАКЉУЧАК: 

S Усвојени су сви нормативни акти везани за упис и оцењивање. 

W Недостатак средстава за презентацију Школе на ширем подручју. 

O 
Спремност Школе да спроведе започету реформу и укључи се у све сфере процеса 

реформе. 

T 
Неадекватна примена донетих аката у другим школама и факултетима негативно се 

одражава на мотивисаност студената у постизању исхода учења. 

 

Оцена испуњености стандарда:  
ВТШСС – Аранђеловац опредељена је за континуирано унапређење квалитета својих студената, 

од тренутка уписа па до дипломирања. Зато је неопходно непрестано развијати свест о 

студентским обавезама у наставном процесу, ради постизања што већих излазних знања, која ће  
довести до успешније професионалне каријере по завршетку студија.  

 

Б) Квантитативна анализа појединих показатеља у оквиру стандарда 8:  
 

Елементи анализе   Вредност 

 

 

Процедура уписа и пријема 

студената 

 

S Потпуно дефинисана и уходана. +++ 

W 
Велика разлика у нивоу знања кандидата из 

различитих школа. 

+ 

O 
Анализа структуре оцена нових студената по 

школама из којих долазе. 

++ 

T 
Покушаји спољних утицаја на резултате 

пријема. 

+ 

 

 

Једнакост и равноправност 

студената 

S Сви студенти су равноправни. +++ 

W 
Студенти са посебним потребама имају 

проблема због недостатка услова студирања. 

++ 

O 
Стварање услова за студенте са посебним 

потребама. 

+ 

T Недостатак средстава за боље услове студирања. ++ 
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Процедуре и критеријуми 

оцењивања 

S Јасно дефинисани за сваки предмет. +++ 

W Непоштовање правила од стране наставника. ++ 

O 
Корекција процедура имајући у виду искуства 

других школа. 

++ 

T 
Неспремност наставника на промену начина 

рада. 

+ 

 

 

Анализа метода и 

критеријума оцењивања 

S 
Дефинисана предиспитним обавезама и 

структуром испита. 

+++ 

W 
Незаинтересованост студената за активније 

ангажовање. 

++ 

O 
Благовремено уочавање и кориговање 

неусаглашености. 

++ 

T 
Незаинтересованост студената за учешће у 

оцени наставника. 

++ 

 

 

Усклађеност метода 

оцењивања са исходима 

студијског програма 

S Омогућује се већа проходност. +++ 

W 
Снижавање критеријума у корист веће 

пролазности. 

++ 

O Увођење процедура обавезујућих за наставнике. ++ 

T Неприкосновеност наставника у оцењивању. +++ 

 

 

Праћење пролазности 

студената по предметима, 

програмима и годинама 

S 
Утврђивање степена задовољавајуће 

пролазности. 

+++ 

W 
Опасност од пада критеријума на појединим 

преметима. 

++ 

O Упоређивање резултата са другим школама. + 

T 
Недовољна мотивисаност због отежаног 

налажења одговарајућег запослења. 

+++ 

 

Студентско организовање 

S 
Предвиђено Статутом школе у складу са 

законом. 

+++ 

W Могућност за остваривање личних интереса. ++ 

O 
Сарадња са студентским организацијама других 

школа. 

++ 

T 
Недовољна заинтересованост, посебно добрих 

студената 

++ 
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8 
 

• Неопходно је стално праћење пролазности студената на испитним роковима, анализирати 

узроке, и припремити и предузети одговарајуће мере за превазилажење настале ситуације.  

 

• Имајући у виду да је Школа да спроводи пронцип равноправности и једнакости студената, 

потребно је, у складу са могућностима, прилагодити услове студирања студентима са 

посебним потребама, како би се и они равноправно укључили у процес образовања. 

 

• Систематски промовисати Школу међу средњошколцима. Настојати да се мотивише што 

већи број најуспешних средњошколаца да упишу студије на Школи. 

 

• Организовати у сарадњи са Студентским парламентом округле столове са темама из 

делокруга рада Школе, за средњошколце и њихово социјално окружење (наставнике, 

родитеље и медије) током године.  

 

• Организовати обуку наставника и сарадника за примену различитих метода и техника 

праћења напредовања, проверавања и оцењивања студената.  

 

• Развити додатне стандарде за оцењивање различитих активности студената (за квалитет 

завршних радова, дипломских радова итд).  

 

• Периодично прикупљати податке о нивоу стручних компетенција свршених студената, 

што би требало да омогући благовремену анализу и редефинисање врсте и нивоа знања и 

вештина које студијски програми треба да развију код студената.  

 

• Потребно је побољшати систем статистичког праћења напредовања студената, да би се 

благовремено реаговало у случају незадовољавајућег успеха студената.  

 

 

д) Показатељи и прилози за стандард  8: 

 
� Табела  8.1. Преглед броја студената по студијским програмима и годинама студијa 

 

� Табела 8.2. Стопа успешности студената.  

 
� Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене 

ЕСПБ бодове за све студијске програме по годинама студија 

 
� Прилог 8.1.1. Правилник о упису основних студија ВТШСС-Аранђеловац;   

 
� Прилог 8.1.2.Правилник о упису специјалистичких студија ВТШСС-Аранђеловац; 

 
� Прилог 8.1.3. Информатор 2013/14.; 

 

� Прилог 8.1.4.а Конкурс за упис основних струковних студија школске 2013/14.; 

 
� Прилог 8.1.4.б Конкурс за упис специјалистичких струковних студија школске 2013/14.;  

 
� Прилог 8.2.Правилник о правилима студија ВТШСС – Аранђеловац; 

 
� Прилог 8.3.Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 

усвојених процедура оцењивања 
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СТАНДАРД 9: КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТИРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ 

И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује 

доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 9 

9.1 Висока технолошка школа струковних студија - Аранђеловац у већем делу обезбеђује 

студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива, што је дефинисано 

Правилником о раду библиотеке. До краја 2013. године ће почети са радом скриптарница у којој 

ће студенти моћи да купе наставне публикације наставника и сарадника из ВТШСС – 

Аранђеловац, као и предвиђене наставне публикације других аутора. 

9.2 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, који 

су унапред познати и објављени. О потребним уџбеницима, обавезној и допунској литератури, 

предметни наставници обавештавају библиотекара, који у складу са финансијским средствима, 
које Школа обезбеђује сваке године, допуњава библиотечки фонд неопходним уџбеницима и 

осталом литературом. Библиотекар заинтересоване студенте обавештава о начину и могућности 

њиховог библиотечког изнајмљивања, односно изношења ван библиотеке или коришћење 

обавезних примерака у просторијама библиотечке читаонице. 

Обезбеђење уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса у Високој 

технолошкој школи струковних студија - Аранђеловац врши се побољшањем њиховог квалитета и 

квантитета. Библиотека поседује већину уџбеника и наставних публикација који су предвиђени на 
студијским програмима. Такође, тежи да сваке године проширује свој фонд квалитетном и 

савременом литературом.  

9.3 ВТШСС-Аранђеловац је усвојио Правилник о уџбеницима. У складу са овим правилником, 

систематски се прати квалитет уџбеника који се користе на студијским програмима и предузимају 

се активности на побољшању квалитета и квантитета уџбеника и остале литератуте коју користе 

студенти, наставници и сарадници у наставним активностима, у циљу подизања нивоа квалитета 
наставе. За предмете за које не постоји адекватна покривеност стручном литературом, наставници 

су у обавези да припреме скрипту у штампаном или електронском облику. 

9.4 Високошколска установа систематски прати, оцењује и унапређује структуру и обим 

библиотечког фонда. Библиотеку користе студенти, наставници и сарадници ВТШСС-Ар., као и 

студенти и наставници из других школа институција. Библиотека ВТШСС-Ар., поседује 

библиотечки фонд који надмашује тражених 1000 библиотечких јединица (тачније, 1644 

библиотечке јединице) из области из којих се изводи наставни процес, а који је одређен као 

потребан за акредитацију високошколских установа. Овај фонд се и даље квалитативно и 

квантитативно допуњава.  

9.5 Библиотека ВТШСС-Ар. је организациона јединица у оквиру ове Школе и служи потребама 

свих студијских програма. Библиотечки материјал садржи књижни и некњижни фонд који је од 

значаја за наставни рад Школе. Располаже неопходним фондом књига из области техничко-

технолошких, природно-математичких, друштвено-хуманистичких наука, односно књига из 

области уметности. Поседује литературу из свих дисциплина референтних за студијске програме 

у оквиру Школе: технологије, заштите животне средине, математике, уметности, менаџмента, 

социологије... У оквиру ВТШСС-Ар. налази се и збирка дипломских и завршних радова бивших 

студената ове Школе.  

Студенти и запослени у Школи чланством у Библиотеци стичу право приступа потребној 

литератури. 
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У оквиру Библиотеке ради и читаоница (десет места). 

9.6 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 

савлађивање градива, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. У склопу библиотеке 
студентима имају на располагању три рачунара са неограниченим приступом Интернету. У 

оквиру Школе ради рачунарски центар са 20 рачунара са неограниченим приступом Интернету. 

Све службе и кабинети су опремљени рачунарском опремом и неограниченим приступом 

Интернету.  

ВТШСС-Ар. обезбеђује финансијска средства намењена развоју Рачунског центра, унапређењу 

локалне мреже и информатичких ресурса свих служби у оквиру Школе. 

Библиотека са читаоницом заузима простор од 45 m2. Радно време са студентима је од 8.00-15.00 

h. Студентима је обезбеђена читаоница која им је на располагању од 8.00 до 16.00 часова. 

Делатност Библиотеке се односи на организацију исте, у смислу обављања послова набавке, 

обраде, смештаја, чувања и давања на коришћење библиотечког материјала. Један од битних 

сегмената рада Библиотеке је и рад са читаоцима, тј. однос према корисницима. Библиотека је 

усмерена, са својим фондом, на области којима се баве студенти и наставници, тј. на области које 

су везане за технологију неметала, технологију воде, заштиту животне средине и дизајн. Тежи се и 

ка актуелним фондовима стручних часописа из већ споменутих области.  

Библиотека се финансира искључиво средствима Школе, што значи да се библиотечки фонд 

допуњава углавном куповином, а у мањем обиму путем поклона.  

9.7 Број запослених у библиотеци и рачунарском центру, као и врста и ниво њихове стручне 

спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 

Радом библиотеке руководи библиотекар. 

9.8 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском 

центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 

Стручне послове у библиотеци обавља Библиотекар у складу са стандардима Народне библиотеке 
Србије. 

Администратор информационих система је задужен за одржаванје информационог система у 

оквиру ВТШСС.  

9.9 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. 

Доступност рачунарског центра: радним данима од 8.00 – 16.00 часова. Рачунарски центар 

представља организациону јединицу за реализацију наставног процеса, као и техничку основу 

система комуницирања на Школи. Рачунарски центар обезбеђује коришћење локалне мреже, 

приступ Интернету и е-mail сервис свим регистрованим корисницима из реда студената, 

наставника, сарадника и ненаставног особља. 

Обезбеђење и унапређење квалитета рада рачунарског центра остварује се редовном контролом 

квалитета рада, побољшавањем квалитета хардверских и софтверских ресурса, иновирањем 

пословања, као и имплементацијом нових информационих и комуникационих технологија. 

9.10 Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 

материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како би 

студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле адекватне услове 
за рад. Обезбеђењем адекватног простора и опреме у ВТШСС-Ар. омогућен је савремен приступ 

образовању и извођењу наставе и рада запослених. 
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Рад Библиотеке је утврђен Статутом Школе, Правилником о раду библиотеке и Правилником о 

систематизацији послова. Библиотека сарађује са другим институцијама у смислу размене 

информација, набавке публикација, образовања библиотекара и корисника. 

За коришћење библиотечког материјала, као и свих осталих услуга библиотеке, корисник мора 

бити регистрован. Библиотечки фонда се може користити у просторијама Библиотеке и ван ње, 

осим енциклопедија, речника, лексикона, завршних и дипломских радова, као и књиге од 

посебног интереса које се користе само у читаоници Библиотеке. 

Процедуре за оцену квалитета наставника и сарадника као и њихово напредовање су дефинисане 

у складу са Законом и Стандардима које прописује Национални савет за високо образовање.  

Библиотека је организована на начин прилагођен потребама Школе и углавном испуњава услове 

за обезбеђење квалитета уџбеничке литературе. 

 
 

 
б) Квантитативна анализа појединих параметара у оквиру стандарда 9: 

Анализа слабости и повољних елемената треба да буде обављена у складу са следећим 

категоријама процене,  методом SWOT анализе:  

S - (Strengths): предности  

W - (Weaknesses): слабости  

O - (Opportunities): могућности  

T - (Threats): опасности  

 

Квантификација процене претходних ктегорија за сваки стандард треба да буде дефинисана на 

следећи начин:  

+++  -  високо значајно  

++  -  средње значајно  

+   -  мало значајно  

0  -  без значајности  

 

Анализи су подвргнути следећи елементи: 

− постојање општег акта о уџбеницима и поступање по њему;  

− покривеност предмета уџбеницима и училима;  

− структуру и обим библиотечког фонда;  

− постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, интернета,  електронских облика 

часописа); 

− број и стручну спрему запослених у библиотеци и другим релевантним службама;  

− адекватност услова за рад (простор, радно време).  

 

S - (Strengths): предности; позитивне карактеристике у оквиру ВТШСС – Аранђеловац 

 

• Постојање општих аката, тј. Правилника о издавачкој делатности и Правилника о раду 

библиотеке и поступање по тим правилницима +++ 

• Студијски програми су углавном добро покривени уџбеницима и наставним средствима 

за одвијање наставе ++ 

• Структура и обим библиотечког фонда указују на постојање довољног броја уџбеника, 

монографија и часописа. Број библиотечких јединица одговара броју који је био довољан 

за добијање акредитације ++ 

• Информатички ресурси тренутно задовољавају постојеће потребе за извођења наставе и 

рада наставног кадра, као и администрације ++ 

• Број и стручна спрема запослених у библиотеци и другим релевантним службама 
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одговара прописаним стандардима за акредитацију високошколских установа ++  

• Простор библиотеке и радно време указују на адекватну искоришћеност простора и 

ресурса ++ 

 W - (Weaknesses): слабости; негативне карактеристике у оквиру ВТШСС – Аранђеловац 

 

• Недовољна актуелност наслова у свим областима и недовољан број наслова за већину 

области + 

• Мали број стручних часописа и савремене литературе ++ 

• Недостатак финансијских средстава за издавање уџбеника ++ 

• Недовољан број рачунара у библиотеци + 

 

O - (Opportunities): могућности; спољашњи фактори који позитивно могу да утичу на активност 

институције 
 

• Остваривање боље међубиблиотечке размене, као и боља активност и сарадња са другим 

институцијама ++ 

• Могућност добијања нове информатичке опреме путем донација + 

• Запослење још једне квалификоване особе за библиотечки рад ++ 

 

 

T - (Threats): опасности; спољашњи фактори који негативно могу да утичу на активности 

ВТШСС –Аранђеловац 

 

• Недостатак финансијских средстава за попуњавање библиотечког фонда и побољшање 

радних услова ++ 

• Недоступност академске мреже за студенте ++ 

 
 

 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета у оквиру стандарда 9: 

• Неопходно је повећати број библиотечких јединица и обезбедити савременије 

информатичке ресурсе.  

 

• Требало би радити на добијању лиценце у систему узајамне каталогизације Србије и 

остварити међубиблиотекарску сарадњу у оквиру Конзорцијума  библиотека Србије. 

 

• Библиотека тежи да задовољи захтевима корисника тако што води рачуна о развоју 

библиотечке делатности у Србији и свету. Коначни циљ је реорганизација класичне 

библиотеке у савремени информациони мултимедијални центар који би кадровски, 

организационо и технички био оспособљен за испуњавање свих захтева наставног кадра и 

студената.  

 

• Пожељно је повећати број установа и организација са којима се врши размена 

публикација. Департмани би требало да направе захтев, према приоритетима, за набавку 

нових уџбеника, учила и помоћних средстава неопходних за наставни процес. Потребно је 

„отворити“ књигу примедби и похвала о раду библиотеке, читаонице и рачунарског 

центра.  

 

• У наредној, 2014. години планирана је набавка 10 рачунара за рачунарски центар, као и 

десетак рачунара за запослене у установи. Такође је планирано да се постави видео 

надзор, систем за озвучење, као и пожарни систем. 
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д) Показатељи и прилози за стандард 9: 

� Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у ВТШСС – Аранђеловац 

� Табела 9.2. Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

ВТШСС - Аранђеловац 

� Прилог 9.1(а). Правилник о издавачкој делатности 

� Прилог 9.1 (б). Правилник о раду библиотеке 
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СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ 

И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 

утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку 

и перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10  

Статутом и општим актима Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац у 

Аранђеловцу (даље: Школа), дефинисане су основне надлешности органа управљања, органа 

пословођења, стручних органа, Студентског парламента и стручних служби Школе као 

ненаставне подршке реализацији наставног процеса.  

Правилником о систематиyацији послова утврђена је унутрашња организациона структура служби 

које обављају административно - техничке послове за потребе Школе.  

У оквиру стручних органа и органа управљања формиране су одговарајуће Комисије чији је 

делокруг рада дефинисан Статутом Школе.  

Савет Школе  

Орган управљања Школе је Савет. Савет броји 17 чланова од тога 11 чланова Савета су 

представници Школе, 3 представника студената и 3 представника оснивача, које именује Влада 

Србије.  

Председник Савета бира се из реда представника Школе. Заменик председника Савета може бити 

изабран из реда представника Школе и из реда представника оснивача.  

Делокруг рада Савета Школе је утврђен законом и Статутом Школе и укључује: 

• доношење Статута Школе, 

• бирање и разрешавање Директора Школе, 

• доношење финансијског плана, 

• усвајање извештаја о пословању и годишњег обрачуна, 

• усвајање плана коришћења средстава за инвестиције, 

• давање сагласности на одлуке о управљању имовином Школе, 

• давање сагласности на расподелу финансијских средстава, 

• доношење одлуке о висини школарине, 

• подношење Влади извештаја о пословању најмање јаданпут годишње, 
• доношење правилника о дисциплинској одговорности студената, 

• обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

Мандат чланова Савета је три године. Представници Школе у Савету бирају се тајним гласањем. 

Од једанаест чланова Савета из Школе, седам предлаже и бира Наставно веће из реда наставника, 

четири члана Савета из реда ненаставног особља предлаже и бира секретаријат. Представнике 

студената бира Студентски парламент.  

Директор Школе  

Орган пословођења Школе је директор. Директор се бира из реда професора струковних студија 

Школе који је у радном односу у Школи са пуним радним временом на неодређено време. 
Директор се бира на три године са могућношћу једног поновног избора. Директор у свом раду је 

самосталан и одговоран је за свој рад Савету Школе.  
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Ненаставно особље  

Ненаставно особље Школе својим стручним и професионалним радом даје подршку за успешну 

реализацију студијских програма, и других задатака и циљева Школе.  

Стручне, административне, техничке и помоћне послове, укључујући и реализацију 

лабораторијских вежби са студентима, у Школи обављају лица која испуњавају услове 

Правилника о систематизацији послова.  

Радом ненаставне јединице или секретаријата Школе руководи секретар Школе, који за свој рад 

одговара директору Школе. Стално запослени у Школи имају своје радне књижице, а за 

наставнике ангажоване са других високошколских установа постоје уредно попуњени Уговори и 

сагласности њихових институција.  

Студентски парламент 

Студентски парламент је део управљачке структуре путем кога студенти остварују своја права и 

штите своје интересе. Студентски парламент перманентно анализира услове студирања и 

студентске активности и даје предлоге за унапређење студија. Овлашћења и одговорности 

Студентског парламента дефинисани су Статутом Школе и Статутом Студентског парламента. 

Студенти континуирано могу, делујући кроз Студентски парламент, да прате, спроводе 

анкетирања и предложе мере за побољшање рада појединих служби Школе које са свог 

становишта сматрају актуелним. Утврђено је да су досадашње анкете којима се испитују ставови 

и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања 

обавезни елеменат самовредновања на Школи. 

Школа обезбеђује редовно и систематско праћење, контролу и оцењивање рада органа управљања 

и органа пословођења и предузима мере унапређивања. Квалитет управљања обезбеђује се 

редовним оцењивањем квалитета рада органа пословођења, систематским праћењем и контролом 

рада запослених у службама Школе, као и предузимањем подстицајних и корективних мера према 

запосленима. 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

S 
Јасне ингеренције органа дефинисане нормативним актима.  

W Недостатак интегративних активности између одсека. 

O Именовање чланова Савета Школе из редова представника оснивача. 

T Недовољна материјална средства за стимулисање и развој ненаставног особља. 

 

 

 
Оцена испуњености стандарда:  

 
Број и квалификациона структура ненаставних радника већим делом је у складу са критеријумима 

прописаних у стандардима, али квалификациона и бројчана структура може бити побољшана, 
односно повећана.  

Дирекор Школе, у оквиру својих надлежности дефинисаних Статутом Школе треба да има још 

стимулативнију улогу у остваривању Стратегије обезбеђења квалитета у функционисању 

стручних органа и њихових Комисија.  
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Орган управљања – Савет Школе, због проблема око конституисања, нема још увек пун 

легитимитет у управљању Школом. Проблем легитимности не налази се у самој Школи већ је 

настао као резултат не испуњавања законских обавеза од стране Оснивача. Ова неприхватљива 
улога Савета у процесу управљања Школом мора бити промењена. 
 

 

Б) Квантитативна анализа појединих показатеља у оквиру стандарда 10:  

 

Елементи анализе   Вредност 

 

 

Дефинисаност надежности 

органа управљања, 
пословођења и стручних 

органа  

 

S 
Све надлежности јасно дефинисане Статутом и 

другим нормативним актима. 

+++ 

W Недостатак легитимности Савета Школе. +++ 

O Дефинисање одговорности за нерад. ++ 

T Тежња да се иде линијом неконфронтације. + 

 

 

Праћење и оцењивање 

квалитета рада стручних 

служби и ненаставног 

особља  

 

S Шанса кроз процесе самовредновања. ++ 

W 
Доступност података о резултатима спроведених 

анкета. 

++ 

O 
Отварање дискусије о спровођењу усвојених 

докумената. 

+ 

T 
Незаинтересованост дела радника за збивања у 

Школи. 

+++ 

 

 

Дефинисаност 

организационе структуре 

S Организациона структура дефинисана. ++ 

W 
Недовољна усклађеност рада органа 

пословођења и органа управљања. 

+++ 

O 
Развој кроз стицање искуства у пословима 

менаџмента. 

++ 

T Неспремност на промене у радним задацима. +++ 

 

Праћење и оцењивање 

квалитета управљања 

институцијом и мере за 

унапређење  

 

S Повремено награђивање и похвале за резултате. ++ 

W 
Некажњавање и одсуство јасних критеријума за 

кажњавање. 

++ 

O 
Утврђивање критеријума по којима ће бити 

вршено награђивање и кажњавање. 

++ 

T Међуљудски односи. + 

 

 

Дефинисаност и доступност 

S 
Захтеви за квалификацијама дефинисани 

нормативним актима. 

+++ 

W 
Недостатак средстава за усавршавање 

ненаставног особља. 

++ 
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услова напредовања 

ненаставног особља  

 

O Потреба стручног усавршавања. ++ 

T 
Непостојање развијене свести о потреби 

напредовања. 

+++ 

 

 

Перманентно усавршавање 
ненаставних радника  

 

S Није предвиђено у годишњим плановима рада ++ 

W Недовољно. ++ 

O Покретање иницијативе за усавршавањем. ++ 

T Летаргија. +++ 

 
 

 

ц) Предлог мера и активности унапређења квалитета стандарда 10  

 

• Школа мора да интензивира напоре на континуираном и систематском праћењу и 

оцењивању рада органа управљања.  

• Школа мора да предлаже и спроводи мере за унапређење рада органа и стручних служби, 

провенствено у функционисању Савета Школе у складу са Законом о високом образовању 

и Статутом по питању ефикасности рада.  

• У будућем периоду Школа би требало да пронађе могућност стручног усавршавања за 

ненаставнеaособље.  

• Треба донети регулативу која ће подржати перманентно усавршавање и образовање 

ненаставног особља 
 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 10  

 
� Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у 

оквиру одговарајућих организационих јединица 

 

� Прилог 10.1. Шематска организациона структура ВТШСС-Аранђеловац 

 

� Прилог 10.2. Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 
управљања и рада стручних служби 
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СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру 

 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 11 

Висока технолошка школа струковних студија-Аранђеловац у Аранђеловцу налази се у улици 

Јосифа Панчића број 11 у Аранђеловцу. Овој простор омогућује несмнетано извођење наставе на 
студијским програмима који се реализују у Школи.  

 

Висока технолошка школа струковних студија-Аранђеловац, располаже адекватним простором 

који чини један и одговарајућом опремом, неопходном за извршење наставног плана. Школа, како 

по капацитету, тако и по намени, има све услове за нормалан рад трогодишње образовне установе 

јер је то јединствена грађевинска целина на два нивоа која располаже следећим простором:  

 

� Сала за предавање са 160 седишта у површини од 116 m
2
,  

� Четири слушаонице од по 57 m
2
 са по 40 места,  

� Лабораторија за аналитичку хемију са 16 радних места, у површини од 80 m2 ,  

� Лабораторија за аналитичку хемију (инструментална) са 10 радних места, у површини од 

25 m
2
,  

� Лабораторија за физику са 15 радних места у површини од 80 m2,    

� Лабораторија за општу хемију, површине 80 m
2 
 са 20 радних места, 

� Лабораторија за технологију неметала са 20 радних места, у површини од 80 m
2
, 

� Атеље сала са 16 радних места, у површини од 96 m2; којa се користи у сврхе студијског 

програма Дизајн индустријске и уникатне керамике,   

� Кабинет за информатику са 20 рачунара, капацитета 20 места, у површини од 50 m
2
, 

опремљен компјутерима савремене генерације, 

� Библиотека са читаоницом 45 m2 . 

� Атеље сала у површини од 200 m
2
, за потребе студијског програма Дизајн индустријске и 

уникатне керамике. 

Све горе наведене просторије омогућавају простор за извођење наставе од 3 m2  по студенту у 

једној смени. Поред ових просторија Школа располаже са седам наставничких кабинета, укупне 
површине 110,96 m2 . 

Школа располаже са одговарајућом, опремом за физичка, хемијска и керамичка испитивања у 

области неметала, воде и заштите животне и радне средине, одређеним бројем рачунара и другом 

потребном пратећом опремом. 

За реализацију наставног програма везаног за извођење лабораторијских вежби Школа користи и 

опремљене лабораторије аранђеловачких преузећа. 

Поред постојећих услова на Школи, опремљености наших лабораторија и могућности коришћења 

лабораторија привреде, у плану је и формирање микробиолошке лабораторије као и даље 

опремање и осавремењавање лабораторија Школе. 

Кабинет за информатику са 20 рачунара, капацитета 20 места, у површини од 50 m2, опремљен 

компјутерима савремене генерације. Сви рачунари су повезани н аинтернет мрежу преко које 

студенти могу несметано приступити интернету. 

Библиотека са читаоницом опремљена је рачунаром и интернет везом, скенером, фотокопир 

машином и штампачем за потребе запослених и студената Школе. Радно врeме библиотеке је 

прилагођено потребама студената и запослених у Школи. 
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Студентска служба опремљена је са два рачунара, умрежена са рачунаром секретара Школе и 

савременом фотокопир машином. 

Школа има и скриптарницу која задовољава основне потребе студената.  

Школа је опремила, са најмање једним рачунаром и штампачем, сваки кабинет наставника и 

сарадника у Школи са несметаним приступом Интернету 

ЗАКЉУЧАК: 

 

S Одговарајући просторни услови и релативно добра опремљеност. 

W Немогућност набавке капиталне опреме. 

O Учешће у пројектима опремања високошколских установа. 

T 
Неједнак третман високих школа и факултета приликом добијања средстава за 

опремање Школе. 

 

Оцена испуњености стандарда:   
Школа има довољно простора за обављање своје делатности на студијским програмима који су 

акредитовани, зато што прописани захтев од 3 м
2 

 испуњава, а величина учионица омогућује 
реализацију наставе по захтевима. 
 

 

б) Квантитативна анализа појединих параметара у оквиру стандарда 11: 
 

Елементи анализе   Вредност 

Просторни  

капацитети 

S Просторни капацитети примерени захтевима 

студијских програма 

+++ 

W Недовољна искоришћеност капацитета +++ 

О Спровођење финансијског плана +++ 

Т Неједнак третман високих школа и факултета 

приликом добијања средстава за опремање 

+++ 

Адекватност 

технике и 

лабораторијске 

опреме 

S Углавном адекватна за наставни процес ++ 

W Одржавање постојеће опреме и набавка нове +++ 

О Изналажење нових извора за опремање +++ 
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Т Недостатак конструктивних предлога за набавку 

опреме 

++ 

Могућност приступа 

информацијама у 

електронском 

облику 

S Употреба Интернета у Школи +++ 

W Недостатак информација на сајту Школе која се 

тичу резултата предиспитних обавеза и испита  

++ 

О Објављивање информација која се тичу резултата 

предиспитних обавеза и испита 

+++ 

Т Неразумевање потребе за пружањем праве и 

благовремене информације студентима и трећим 

лицима од старне дела наставног особља. 

+++ 

Рачунарске 

учионице и услуге 

студентима 

S Школа има адекватан простор и задовољавајућу 

опрему 

+++ 

W Недовољан број рачунара  +++ 

О Набавка нове опреме, лиценцираних програма, 

повећање броја рачунара и бољи проток 

интернета 

+++ 

Т Недостатак средстава +++ 

 

 

ц) Предлог мера и активности унапређења квалитета стандарда 11 

 
� Повећање активности руководства Школе за обезбеђење средстава од оснивача за 

амортизацију и инвестиције у уређење постојећег простора.  

 

� Набавка опреме мора бити у функцији реализације акредитованих студијских програма у 

циљу њиховог јачања и увећања квалитета. 

 

� Направити детаљну анализу о ефективном коришћењу опреме.  

 

� Катедре једном годишње врше анализу стања лабораторијске опреме и праве 

структуриран захтев према приоритетима за набавку.  

 

� Направити детаљну анализу о ефективном коришћењу просторних капацитета Факултета.  
 

� Реорганизовати радни простор наставника и сарадника и извршити прерасподелу 

простора.  
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д) Показатељи и прилози за стандард 11  

 
� Табела 11.1. Укупна површина са површином објеката 

 

� Табела 11.2. Листа опреме у власништву ВТШСС-Аранђеловац која се користи у 

наставном процесу  

 
� Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 
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СТАНДАРД 12: ФИНАНСИРАЊЕ  

 

Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских 

средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 12 

 

Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац има дугорочно обезбеђена 

финансијска средства неопходна за реализацију наставног процеса и професионалних активности. 

Извори финансирања Високе технолошке школе струковних студија су: 

- Приходи од Министарства просвете, 

- Школарине и накнаде од студената, 

- Накнаде за услуге са другим правним лицима 

- Донације и поклони 

- И други извори финансирања у складу са законом. 

 

Структура прихода Високе технолошке школе струковних студија према изворима  финансирања 
у последње три године приказана је у следећој табели: 

 

Година Структура прихода Приход (дин.) Учешће у укупним 

приходима (%) 

 

2010  

 

Укупно приходи 

Министарство просвете 

Школарине и накнаде студената 

Примања  од продаје залиха произ. 
Меморандумске ставке 

Приходи од локалне самоуправе 

Добровољни трансфери 

28.484.743,00 

23.352.567,00 

  4.701.487,00 

     122.632,00 

     96.759,00 

     100.000,00 

111.297,00 

100,00 

81,98 

16,51 

0,43 

0,34 

0,35 

0,39 

2011 Укупно приходи 
Министарство просвете 

Школарине и накнаде  студената 

Примања од продаје залиха произ. 

Меморандумске ставке  

39.327.559,10 
32.052.532,98 

  5.987.094,88 

      121.206,64 

1.166.724,60     

100 
81,50 

15,22 

0,31 

2,97 

 

2012. Укупно приходи 

Министарство просвете 
Школарине и накнаде студената 

Примања од продаје залиха произ. 

Меморандумске ставке 
Приходи од локалне самоуправе 

 

47.536.147,69 

38.736.814,98 

6.857.868,56 

69.624,15 

671.840,00 

1.200.000,00 

 

100 

81,49 

14,42 

0,15 

1,42 

2,52 

 

 

На основу података приказаних у претходној табели може се закључити да највеће учешће у 

укупних приходима Високе технолошке школе струковних студија у Аранђеловцу, обезбеђује 

оснивач, односно Министарство просвете. Њихово учешће у укупним приходима износи преко 

80%. Средства су намењена за исплату зарада запослених, док су средства за покривање 

материјалних трошкова недовољна. Приметно је смањење средстава за материјалне трошкове, док 

је приход за  текуће инвестиционо одржавање, за санацију крова и замену столарије износио у 

2011.години 3.548.537,00 динара, а у 2012. години 9.476.496,00  динара, тако да је Школа добила 

изглед савремено одржаване установе.  Сопственим приходима, се врше   набавке опреме, стручне 

и научне литературе, софтвера,  студијска и стручна путовања без чега једна високообразовна 
установа не би могла да квалитетно обавља редовну активност.  
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Финансијским планом Висока технолошка школа струковних студија у Аранђеловцу, с амостално 

планира  распоред и намену финансијских средстава за сваку буџетску годину, чиме се труди да 
обезбеди финансијску стабилност и ликвидност у планираном временском периоду. 

 
Висока технолошка школа струковних студија у Аранђеловцу обезбеђује  јавност и 

транспарентност својих извора финансирања и начин употребе финансијских средстава кроз 

годишњи финансијски извештај и периодичне обрачуне који се раде тромесечно. Финансијски 

извештај разматра и усваја Савет Школе. 

 

S Обезбеђено континуирано финансирање из буџета. 

W Довољан број студената  

O Отварање нових студијских програма 

T Обезбеђење финансијских средстава за финасирање нових студијских програма 

 

 

Оцена испуњености Стандарда 12: 

 

Стандард испуњен. Неопходно је уредити финансијско функционисање на Школи и учинити 

транспарентним  трошење средстава, односно реализацију финансијског плана. Периодичне 

обрачуне, завршни рачун и финансијски план, као и реализацију планова јавних набавки, треба 

вршити благовремено. 

 

Потребно је активирати рад Комисије за финансије, извршити преглед финансијског стања на 

Школи у складу са обавезама које произилази из Закона и Статута Школе. Такође, руководство 

Школе треба да учини напор да обезбеди додатне изворе финансирања. 

 

 
Б) Квантитиативна анализа појединих показатеља у оквиру стандарда 12 
 

На основу изведене SWOT анализе на Високој технолошкој школи струковних студија - 

Аранђеловац и изведених трогодишњих мерења и тражења елемената важних за квалитетно 

управљање финансијама, у погледу испуњености овог стандарда могу се дати следеће 
квантитативне оцене: 

Елементи анализе   Вредност 

Дугорочно 

обезбеђење 

финансијских 

средстава 

S 

 

W 

 

 

O 

 

 

T 

Редовни приходи из буџета 

 

Неиспуњене законских обавеза од 

стране оснивача 

 

Унапређења реорганизације 

финансијске функције 

 

 Неактивност Савета Школе и 

његових орагана у тражењу нових 

извора 

+++ 

 

 

++ 

 

+++ 

 

+++ 

Извори 

финансирања 

S 

 

W 

 

O 

 

T 

Стабилни извори финансирања 

 

Недовољни извори финансирања 
 

Професионалније управљање 

 

Недовољна свест руководства 

Школе о могућностима увећања 

финансијских извора 

+++ 

 

++ 

 

+++ 

 

 

++ 
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Финансијско 

планирање и 

одлучивање у 

области Финансија 

S 

 

 

W 

 

 

O 

 

 

T 

Обавезе дефинисане Статутом 

Школе 

 

Планирање без обавезе за 

реализацију плана 

 

Професионализација управљања 

финансијском  функцијом 

 

Недовољна средства за остваривање 

финансијског плана 

+++ 

 

 

++ 

 

 

+++ 

 

++ 

Јавност и 

транспарентност 

извора финансирања 
 

S 

 

 

 

W 

 

 

O 

 

 

T 

 

 

 

Средства транспарентна, а 

финансијско пословање подложно 

контроли од стране Савета 
 

Недовољна транспарентност 

трошења средстава 
 

Побољшање рада финансијске 

функције 

 

Неспремност Савета да се суочи са 

стварним проблемима у области 

финансија 

 

+++ 

 

 

+++ 

 

 

++ 

 

 

 

+++ 

 

 
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12  
 

• Захтевати од руководства Школе да увећа своје активности у изналажењу средстава за 

инвестиције од оснивача, локалне заједнице, НИП-а и других потенцијалних извора. 

• Директор Школе треба да усклади активности за редовну наплату потраживања, како би 

увећали приходе и обезбедили реализацију финансијског плана Школе. 

 

• Запослити још једног радника у сектору рачуноводства услед повећаног обима посла. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 12  

� Прилог 12.1. Финансијски план  

 

� Прилог 12.2. Финансијски извештај за 2012. годину 
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СТАНДАРД 13: УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 

Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 

то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 

 

а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 13 

Комисија за обезбеђење квалитета спроводи Стандарде и критеријуме за обезбеђење квалитета 

рада Школе. Комисија има пет чланова од којих су три из реда наставника, један из ненаставног 

особља и један представник студената 

Савет Школе броји 17 чланова. Од тога 11 чланова Савета су представници Школе, 3 

представници студената и 3 представници оснивача, које именује Влада Србије. 

У раду Наставног већа и његовим телима учествују представници студената и то при 

расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, 

реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. 

У раду Наставног већа о овим питањима студенти чине до 20% чланова, а у телима које наставно 

веће формира чине 20% чланова. 

Комисија за самовредновање броји 5 чланова од којих је 1 члан представник студената.  

Комисија за упис у прву годину студија броји 3 члана од којих је 1 члан представник студената.  

Дисциплинска комисија за вођење дисциплинског поступка против студената Школе броји 5 

чланова од којих су 2 представници студената. 

Студентски парламент је орган који се организује у Школи у циљу остваривања права и заштите 

интереса студената. Учешће студената у раду Школе остварује се у студентском парламенту, 

преко изабраних представника и у органим управљања, стручним органима и органима других 

установа у којима су заступљени представници студената. Скупштину студентског парламента 
сачињавају сви студенти који су чланови студентског парламента и који су платили чланарину. 

Скупштина бира органе Студентског парламента сваке године, најкасније, априлу. Студентски 

парламент у оквиру својих надлежности остваривања права и интереса студената бира и 

разрешава своје представнике у Савет Школе и Наставно веће. Статутом Студентског парламента 

ближе се уређује начин избора чланова парламента, надлежност, начин деловања и др. 

Писмени упитник – анкета са могућим понуђеним одговорима је основни инструмент студентске 

евалуације. Анкетирање студената је анонимно. Упитник садржи питања  на која одговори могу 

да пруже информације о квалитету студијског програма, процесу наставе, условима рад и 

педагошког рада наставника. Обавезна садржина упитника за самовредновање прописана је 

обрасцима који се налазе у прилогу Правилника  о самовредновању и оцењивању квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада. 

Поред обавезне садржине Комисија  може допунити упитник додатним питањима или их 

модификовати током процеса евалуације. 

Анкета за студенте прве године са упитником о улазним подацима и успеху у предходном 

школовању, успеху током њега, начину одабира школе, смера и осталих релевантних података 

обавља се при упису године. Студентска служба дистрибуира и сакупља попуњене упитнике 

приликом уписа.  

Анкета са упитником за евалуацију о наставном процесу и педагошким кавалитетима наставника 

спроводи се на крају сваког семеста за учеснике у том делу наставе. Анкету спроводе стручно 

оспособљена лица, која студентима дају детаљне информације о начину попуњавања упитника. 
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Анкета се спроводи у просторијама Школе без присуства наставника. 

Анкета са упитником о раду Школе и студијским програмима спроводи се међу дипломираним 

студентима, којима се уз позив за уручење дипломе достављају обрасци анкете, са молбом да исте 
попуњене уруче одговорном лицу на самој промоцији. Прикупљене анкете се обрађују од стране 

Комисије или радне групе коју образује директор, а резултати се дају на увид члановима Савета и 

Наставног већа. 

Осим наведених анкета  Школа и предметни наставници могу,  у договору са студентима, 

организовати и друге облике и инструменте студентске писмене и усмене евалуације. Ове 

евалуације користе се за побољшање наставног процеса. 

У раду Наставног већа и његовим телима учествују представници студената и то при 

расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, 

реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. 

У раду Наставног већа о овим питањима студенти чине до 20% чланова, а у телима које наставно 

веће формира чине 20% чланова. 

ЗАКЉУЧАК: 

 

S Постоји правни оквир за укључивање студената у оцењивању и унапређењу 

квалитета укупног рада на Школи. 

W Недовољно схватање студената o значају поступка самовредновања. 

O Спремност студентских представника да се активно укључе у процес 

самовредновања и рада Школе. 

T Спорост схватања погодости и обавеза које омогућава Закон о високом образовању и 

Болоњски процес. 
 

 

Оцена испуњености стандарда:  
Студенти имају активну улогу у свим сегментима система обезбеђења и унапређења квалитета и 

њихово учешће у органима Школе регулисано је Статутом и одговарајућим правилницима. 

 

б) Квантитативна анализа појединих параметара у оквиру стандарда 13 

Елементи анализе   Вредност 

 

Учешће студената у 

Комисији за обезбеђење 

квалитета 

S Дефинисано учешће студената +++ 

W Недовољна активност чланова комисије из реда 

студената 

++ 

О Афирмација студентског парламента ++ 

Т Незаинтересованост ++ 

Учешће студената у 

давању мишљења о 

S Представници Студентског парламента укључени +++ 
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документима квалитета у рад Савета Школе и Наставног већа Школе 

W Незаинтересованост за рад у органима Школе +++ 

О Едукација студената у циљу подизања свести и 

одговорности за рад у органима Школе 

+++ 

Т Стварање мишљења да студенти немогу утицати 

на доношење одлука 

+++ 

Анкете студената у 

процесу обезбеђења 

квалитета 

S Постоје више врста анкета одређена актима 

Школе 

+++ 

W Инертност студената приликом анкетирања ++ 

О Упознавањем студената са ефектима  анкете +++ 

Т Стварање погрешне визије о примени анкета +++ 

Студентска евалуација 

наставе и институције 

S Студентско вредновање се спроводи пет годинa +++ 

W Одсуство озбиљности приликом попуњавања 

анкета 

++ 

О Упознавање студената са ефектима изведене 

анкете 

+++ 

Т Одсуство повратне информације ++ 

Активно учешће 

студената у процесу 

унапређења наставе 

S Представници комисија учествују у раду стручних 

органа Школе 

+++ 

W Недовољна заинтересованост студената за 

промене у настави 

++ 

О Упознавањем студената о значају њиховог учешћа ++ 

Т Незаинтересованост наставног особља за предлоге 

студената 

+++ 

 

 

 

ц) Предлог мера и активности унапређења квалитета стандарда 13 

 

Управа Школе са студентским представницима треба да континуираним радом развија културу 

квалитета кроз масовније учешће студената у систему унапређења квалитета и процесу 

самовредновања. 

 

Студентском вредновању педагошког рада наставника мора се приступити са много више 

озбиљности уз дефинисање јасних критеријума у којој мери добијена оцена утиче на избор 

наставника. 
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Потребно је обезбедити функционисање повратне спреге после студентског вредновања 

педагошког рада наставника о резултатима изведене анкете како би се студенти мотивисали да 
активније учествују у вредновању и унапређењу квалитета. 

Потребно је развити додатне елементе вредновања реализације наставног процеса од стране 

студената. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард  13 

 

� Прилог 13.1.1. Одлука о именовању Комисије за самовредновање 

 

� Прилог 13.1.2. Одлука о именовању Комисије за проверу квалитета 
 

� Прилог 13.1.3.Одлука о избору председника СПВТШСС-Аранђеловац 
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СТАНДАРД 14: СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 

 
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 

обезбеђењу квалитета и врши периодичне проведе у свим областима обезбеђења квалитета. 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14 

 

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.a), Политике обезбеђења квалитета 

(Прилог 1.1.д), Акционог плана за спровођење стратегије (Прилог 1.3), Правилника о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада (Прилог 
2.1.д),, Правилника о обезбеђивању квалитета наставе и других пратећих делатности (Прилог 

2.1.ц), као и другим правилницима, ВТШСС-Аранђеловац је створила институционалне оквире 

за праћење, евалуацију, унапређивање и осигурање квалитета у свим областима као и поступке за 

стистематско праћење и прикупљање информација о токовима обезбеђења квалитета. Доследна 

примена и поштовање задатака и одговорности који произилазе из претходних интерних аката је 

предуслов и гаранција остваривања стандарда 14. 

 

ВТШСС-Аранђеловац сагласно Стратегији за обезбеђење квалитета, прати квалитет студијских 

програма, полазећи од примера најбољих европских пракси, узимајући у обзир параметре попут 
пролазности студената, резултата анкетирања студената у погледу појединачних предмета и 

студијских програма у целини, оцењује степен остваривања студијских програма, планова 

извођења наставе и планова рада, а у случају одступања или потребе за усавршавањем 

студијских програма предузима корективне мере утврђене општим актима Школе. 

 

ВТШСС-Аранђеловац прати које се методе примењују у настави и подстиче повећање степена 

интерактивности и примене концепта „студент у средишту наставе“, где се фокус ставља на 
потребе и могућности студената, а не наставника. 

 

ВТШСС-Аранђеловац континуриано прати ефикасност студирања, узимајући у обзир пролазност 
на предметима, годинама студија, као и параметре везане за релативан однос дипломираних 

студената у односу на број уписаних, те предузима мере које имају за циљ повећање успеха у 

студирању, уз очување квалитета знања која се усвајају у наставном процесу. 

 

ВТШСС-Аранђеловац обезбеђује потребне услове за редовно систематско прикупљање и 

анализу података који се тичу квалитета свих аспеката њеног рада. Школа је формирала 

Комисију за вредновање и обезбеђење квалитета и Комисију за самоевалуацију у чијем саставу 

су представници свих структура значајних за самоевалуацију које су задужене за реализацију 

константног преиспитивања оствареног квалитет у свима аспектима рада Школе. 

 

ВТШСС-Аранђеловац приспитује квалитет и адекватност уџбеника, литературе, лабораторијске 

опреме, рачунарске и мрежне опреме и осталих материјалних ресурса потребних за квалитетан 

рад у настави и ван ње. У протеклом прериоду су учињене значајне промене у подизању 

квалитета хигијенских и просторних услова, комплетном заменом фасадне столарије, мокрих 

чворова, увођењем новог потпуно опремљеног рачунарског центра, реновирањем највећег броја 
учионица, опремљивањем скриптарнице, док се у наредном периоду планира значајно 

иновирање и актуелизирање библиотечког фонда. 

 

ВТШСС-Аранђеловац кроз процес анкетирања студената и запослених у школи прати и 

преиспитује степен квалитета ненаставне подршке и управљања и покушава да пронађе 

модалитете за повећање општег утиска о ненаставној подршци и процесима управљања Школом.  
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ВТШСС-Аранђеловац одржава контакте са привредним субјектима у којима су запослени њени 

студенти и са алумнима. У наредном периоду планира се интензивирање напора у јачању 

релација са привредом посебно у смислу адекватног запошљавања дипломираних студената и 

вредновања њихових компетенција како би се пронашла решења која би их учинила 

атрактивнијим за потенцијалне послодавце. 

 

ВТШСС-Аранђеловац поштује принцип транспарентности у раду и све значајне информације 

чини доступним јавности путем веб презентације Школе, оглашавањем у просторијама Школе и 

путем медија јавног информисања. 

 

ВТШСС-Аранђеловац прати развој стручних и педагошких компетенција код наставника. У 

протеклом периоду услед недостатка финансијских средстава, Школе није могла да у довољној 

мери кроз материјални стимуланс подржи самоактуелизацију наставног кадра. Упркос томе, 
уочен је тренд активирања наставног кадра у домену развоја стручних компетенција, писања 

релевантних научних радова, учешћа на семинарима, симпозијумима и друго. За наредни период 

Школа је одвојила значајнији износ финансијских средстава која ће бити уложена у даљи развој 

компетенција код наставника. 

 

ВТШСС-Аранђеловац обезбеђује спровођење поступака за оцењивање квалитета рада свих 

субјеката у систему обезбеђења квалитета периодично према календару и у складу са 

Правилником у трогодишњем периоду. Са резултатима самовредновања Школа упознаје 

студенте, запослене, Комисију за вредновање и обезбеђење квалитета и јавност.  Резултати 

самовредновања су полазна основа за преиспитивање политике и стратегије квалитета, као и за 

доношење превентивних и корективних мера.  

 

Резултате самовредновања, посебно извештаје о спроведеним анектирањима, наставници и 

сарадници анализирају на седницама Наставно-научног већа и катедри, студенти на састанцима 

својих организација и на Наставно-научном већу, а запослени на својим радним састанцима. 

 

ЗАКЉУЧАК 

S Прописано обавезно самовредновање сваке треће године. 

W 
Неажурност и неодговорност појединих субјеката за реализацију задатака за које су 

задужени, и недостатак санкција.  

O Применом усвојених правилника промовисати културу квалитета као и спровођење мера.  

T 
Недовољно развијена свест о значају квалитета рада у свим сегментима високог 

образовања у складу са принципима Болоњског процеса 
 

 

Оцена испуњености стандарда 14  

ВТШСС-Аранђеловац испуњава Стандард 14, односно, обезбеђује систематско праћење и 

периодичну проверу квалитета, као и јавно представљање резултата самовредновања. 
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б) Квантитативно оцењивање неких елемената у оквиу стандарда 14 

 

Елементи анализе   Вредност 

Континуитет у 

реализацији процеса 

обезбеђивања 

квалитета  

 

S Вредновања која су предвиђена правилницима 

врше се по предвиђеној динамици  
++ 

W Резултати самовредновања неких активности 

нису пажљиво анализирани и није било акција.  
++ 

O Акциони план мора се примењивати уз 

уважавање стечених искустава.  
++ 

T Занемаривање многих активности након предаје 

акредитације.  
+++ 

Постојање 

инфраструктуре за 

системско праћење и 

обезбеђење квалитета  

 

S Стратегија обезбеђења квалитета усаглашена је 

са стратегијама обезбеђења и унапређења 

квалитета других престижних и сродних 

високошколских институција у земљи .  

Развијена методологија самовредновања 
анкетирања релевантних актера  

+++ 

 

 

 

++ 

W Недовољно развијена инфраструктура за 

спровођење поступка самовредновања  

 

+++ 

O Компаративна анализа поступака и резултата 

самовредновања са резултатима и методама 
сродних високошколских институција. 

+++ 

T Непостојање стандардизоване и научно 

верификоване методологије интерне и екстерне 

евалуације високошколских институција  

+++ 

Редовне повратне 

информације о 

компетенцијама 

дипломираних 

студената 

 

S Резултати довели до корекције наставног плана и 

увођења нових студијских програма.  
+++ 

W Неразвијене процедуре информисања о 

квалитету стечених компетенција дипломираних 

студената. 

++ 

O Развој процедура информисања и анализе о о 

квалитету стечених компетенција 

дипломираних студената и интензивирање 

активности на овом плану. 

++ 

T Даље занемаривање овог питања. +++ 

Усаглашеност са 

стратегијом других 

престижних 

високошколских 

установа  

 

S Стратегија обезбеђења квалитета усаглашена је 

са стратегијама обезбеђења и унапређења 

квалитета других престижних и сродних 

високошколских институција у земљи 

+++ 

W Недовољна међународна сарадња.  +++ 

O Сарадња са европским високошколским 

институцијама у развоју евалуативне 

методологије (посебно у оквиру међународних 

пројеката). 

+++ 

T Незаинтересованост наставника услед 

недостатка компетентности.  
++ 

Периодичност 

процеса прикупљања 
S Врши се у складу са стандардима и захтеву 

КАПК.  
+ 
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података о квалитету  W Неблаговременост. +++ 

O Редовније и одговорније прикупљање и обрада 
података о квалитету. 

++ 

T Неспремност прихватања истине о себи. +++ 

Јавност резултата 
процене квалитета  

 

S Трајна доступност информација о резултатима 

самовредновања на интернет страници . 
++ 

W Повремена неблаговременост у објави 

релевантних информација. 
+++ 

O Дискусија на Наставном већу и закључци дају 

шансе озбиљнијег схватања резултата 

самовредновања.  

++ 

T Недовољна заинтересованост наставника и 

студената.  
++ 

 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14  

Сагласно опредељењу дефинисаном у Стратегији обезбеђења квалитета, убудуће је потребно 

урадити следеће:  

 

• Континуирано пратити начин функционисања новоуспостављеног система обезбеђења 

квалитета;  

 

• Развијати методологију евалуације;  

 

• Операционализовати стандарде и мере квалитета;  

 

• Перманентно унапређивати инфраструктуру како би се обезбедило редовно и систематско 

прикупљање и обрада података потребних за оцену квалитета;  

 

• Процедуре систематског праћења у што већој мери аутоматизовати коришћењем 

могућности информационог система и техничке подршке; припремити верзије он-лајн 

евалуације наставног процеса заједничке за све наставне предмете, као и он-лајн верзије 

процене других сегмената. 

 

• У оквиру промотивних активности вршити и анализу потреба потенцијалних послодаваца, 

прикупљати њихове процене успешности бивших студената;  

 

• Континуирано промовисати компетентност студената и прикупљати податке о њиховом 

стварном радном учинку  

 

• Сталним разменама наставника и студената са другим високошколским институцијама у 

земљи и иностранству омогућити компаративну анализу и на томе засновану формативну 

евалуацију;  

 

• Организовати едукацију запослених и студената у области обезбеђења квалитета.  

 

д) Показатељи и прилози за стандард 14 

� Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о 

активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у 

циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе. 
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Висока технолошка школа струковних студија - Аранђеловац испуњава све услове које је  

прописао Национални савет за Високо образовање, за сваку област  самовредновања.  

 

� Услови стандарда 1 испуњени су кроз усвајање и примену Стратегије обезбеђења 

квалитета. Дефинисане су мере и субјекти обезбеђења квалитета, у складу са усвојном 

мисијом и визијом Школе, циљевима и задацима као и усвојеној Изјави о политици 

квалитета. Редовно се доноси и примењује Акциони план за спровођење Стратегије 

обезбеђења квалитета. 

 

� Услови стандарда 2 испуњени су дефинисањем и поштовањем Стандарда и поступака за 

обезбеђење и унапређење квалитета, кроз примену Правилника о обезбеђењу квалитета 

наставе и других пратећих делатности ВТШСС - Аранђеловац, Правилника о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада 

ВТШСС – Аранђеловац, Правилника о правилима студија ВТШСС-Аранђеловац, 

примену Плана рада и процедура за праћење и унапређивање квалитета, анализу 

Годишњег извештаја о раду Комисије за обезбеђење квалитета. 

 

� Услови стандарда 3 остварени су успостављањем институционалног система обезбеђења 

квалитета, усвајањем и применом одговарајућих општих аката и конституисањем и 

адкватним радом одговарајућих комисија као органа обезбеђивања квалитета. 

 

� Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац је обезбедила да приступ 

развоју студијских програма и сами студијски програми основних и специјалистичких 

струковних студија испуњавају захтеве стандарда 4, развијајући методологију праћења и 

мерења квалитета студијских програма који се реализују. 

 

� Услови стандарда 5 су испуњени кроз усвајање и примену поступака мерења и процене 

квалитета наставног процеса и његово усавршавање и актуелизацију према насталим 

потребама. 

 

� Услови стандарда 6 су испуњени путем праћења научно-истраживачког и стручног рада 

наставника и сарадника на Школи и креирање подлоге за њихово унапређење у нареном 

самоевалуационом периоду. 

 

� Квалитет рада наставника и сарадника на Школи је одговарајући и подложан даљем 

усавршавању кроз праћење  и анализу њиховог досадашњег рада у настави, стимулисање 

развоја стручних и научних компетенција, усвајање адекватних метода наставе и 

запошљавање сагласно одговарајућим критеријумима, што чини стандард 7 испуњеним. 

 

� Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац испуњава услове 

стандарда 8, јер је развила организациону структуру, институционални механизам и 

правила за праћење и унапређење квалитета студената. 

 

� Услови стандарда 9 испуњавају се кроз перманентну процену квалитета уџбеника и 

других наставних публикација, библиотечких и информатичких ресурса, усвајањем и 

применом одговарајућих Правилника и радом на даљем обогаћивању и актуелизацији 

квалитета односних наставних ресурса. 
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претходне 2 школске године. 

 
� Табела  4.2. Број и проценат  дипломираних  студената у претходне 3 школске године у  

оквиру  акредитованих  студијских програма.  

 
� Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Прилог  4.1.  

Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о квалитету студијког 
програма и постигнутим исходима учења. 

 

� Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету 

студијског програма и постигнутим исходима учења. 

 
� Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим 

квалификацијама дипломаца 

 

� Прилог 4.3. Правилник о обезбеђењу квалитета наставе и пратећих делатности 

 
� Прилог 4.4. Правилник о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената 

 
� Прилог 4.5. Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада 

 

� Прилог 4.6.  Правилник о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада. 

 

� Прилог 4.7. Правилник о примени система ЕСПБ 

 

СТАНДАРД 5 

 

� Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 

 

� Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе. 

 

� Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 

компетенција наставника и сарадника. 

 
СТАНДАРД 6 

 

� Табела 6.3. Збирни преглед научноистрааживачких и уметничких резултата у установи у 

претходној календарској години према критеријумима Министарства 

 

� Табела 6.4. Списак SCI/ССЦИ-инексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период 
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СТАНДАРД 14 

 

� Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о 

активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у 

циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске установе. 

 
 

 


