
Прилог  8.1. Правилник о процедури пријема студената 

У Статуту Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије у чл. 54 – Конкурс за упис, чл. 56 и чл. 57 – Услови за упис на основне 
студије и чл. 58 – Пријемни испит, дефинисана је процедура пријема студената. 
Такође, у оквиру Нацрта Правилника о студирању детаљно су дефинисани поједини 
кораци који се спроводе у Школи и који су везани за пријем студената. С обзиром да у 
току свог дугогодишњег рада, у Школи никада није било приговора на процес уписа, 
очито је да се овај посао спроводи по високим критеријумима квалитета.  

Прилог  8.2. Правилник о оцењивању 

У Статуту Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије дефинисани је процедура праћења студената у савладавању појединих 
предмета, јавност оцењивања, критеријуми за мерење ангажовања студената, као и 
процедура која се спроводи у случају приговора на оцену (чл. 67,  чл. 69, чл. 70, чл. 71 
и чл. 74.) 

Прилог  8.3. Анкете студената о процени услова и организације студијских програма 

Прилог  8.4. Анкете студената о процени објективности оцењивања 

У оквиру прилога за стандард 8 се налази као пример студентска анкета спроведена у 
другом триместру школске 2009/10 године. 

Поједина питања у анкети се односе на питања везана за процену услова и 
организације студијског програма као и на процену објективности оцењивања што је 
приказано у оквиру иувештаја катедри.  

Питања у којима су студенти могли да искажу свој став и дају предлоге за измене у 
циљу постизања бољих услова и организације студијског програма као и у циљу 
процене објективности оцењивања су: 

- Дати општу оцену наставника, 

- Колико сте очекивали од предмета пре почетка његовог слушања? 

- Колико сте задовољни предметом након/у току његовог слушања? 

- Сматрам да овај предмет: - захтева промену наставника, - захтева измену материје, 
- захтева повећање часова, не захтева никакве измене. 

- Оценити материју предмета који слушате. 

Такође, у оквиру Статута Школе у чл. 48 који се односи на надлежности Студентског 
парламента предвиђено је да се разматрају питања и спроводе активности у вези са 
обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијског програма, анализом 
ефикасности студирања... 

Прилог  8.5. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 
усвојених процедура оцењивања 

У Статуту Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије дефинисани је процедура која се спроводи у случају приговора на оцену - 
чл. 74. Ова проблематика је опширније и детаљније дефинисана у оквиру Нацрта 
Правилника о студирању. 

 
 


