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СТАНДАРД 1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна 

јавности   

 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1  

Једна од мера Опште оцене квалитета и предлога мера за побољшање квалитета 

Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије за 

први трогодишњи период од 2007-2010, био је закључак да постојећа Стратегија 

обезбеђења квалитета није у потпуности усаглашена са задацима и циљевима 

Школе и да је потребно доношење нове Стратегије обезбеђења квалитета.  

Савет Школе је на предлог Наставног већа, на XXIV седници одржаној 27.12.2011. 

усвојио нову Стратегију обезбеђења квалитета. (Записник Број 01-1/31, 19.1.2012.)  

Ова Стратегија јасно изражава опредељење Школе за спровођење политике 

квалитета, са јасно утврђеним циљевима и областима обезбеђења квалитета и 

непрекидног унапређења квалитета студијских програма, наставног процеса, 

управљања Школом, услова рада и услова студирања, квалитета наставног кадра и 

исхода студирања. Дефинисана је и мисија Школе да функционише као отворена, 

флексибилна и савремено орјентисана високошколска установа која испуњава 

образовне, струковне и развојне потребе привредног окружења и друштвене 

заједнице у области интернет технологија, поштанских и банкарских технологија и 

телекомуникација.  

Стратегија обезбеђења квалитета је, одмах по усвајању, објављена на интернет 

презентацији школе, где је непрекидно доступна јавности 

(http://www.ict.edu.rs/skol%D0%B0/akta). 

Током 2012. године уочене су извесне слабости у спровођењу Стратегије, 

првенствено као недостаци јасних планова за спровођење активности за проверу 

квалитета у свим областима дефинисаних Стратегијом, као и потреба да се 

системски приступи усаглашавању докумената из области квалитета донетих пре 

усвајања нове Стратегије. Комисија за самовредновање је према постојећем 

Правилнику о самовредновању и годишњем плану рада обављала предвиђене 

активности у процесима самовредновања, као и координацију анализирања и 

усвајања Извештаја од стране стручних Катедри и Наставног већа.  

http://www.ict.edu.rs/skol%D0%B0/akta
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Због уочених проблема у координацији активности из процеса провере и 

обезбеђења квалитета, директор Школе организовао је неколико тематских 

састанака и консултација са запосленима у циљу отклањања слабости и 

обезбеђења поузданих механизама за спровођење циљева Стратегије и 

обезбеђење провере квалитета у дефинисаним процесима. Закључак ових 

разговора и консултација резултирао је процесом имплементације система 

квалитета. Савет Школе је на XXXI седници одржаној 27. фебруара 2013. донео 

Одлуку:  

''Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије се 

опредељује за имплементацију система управљања квалитетом као једним од 

кључних елемената за остваривање мисије Школе и спровођења стратегије 

обезбеђења квалитета. 

Директор именује лице задужено за квалитет, односно руководиоца Пројекта 

имплементације система управљања квалитетом. 

Директор именује Тим за израду Пројекта имплементације система управљања 

квалитетом. 

Лице задужено за квалитет, подноси Савету Пројекат имплементације система 

управљања квалитетом у року од 120 дана од доношења ове одлуке. 

Носиоци имплементације система управљања квалитетом у Школи су Комисија за 

обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање'' – извод из Записника Бр. 01-

1/202 од 4.03.2013.год. 

На основу Одлуке Савета Школе, Наставно веће је на VI седници одржаној 

28.02.2013. године усвојило следећу одлуку: ''Др Александар Сугарис је на основу 

одлуке Савета Школе предложио чланове тима за израду пројекта имплементације 

система управљања квалитетом. Предложено је да тим за израду пројекта 

имплементације система управљања квалитетом чине др Биљана Гргуровић, 

Мирјана Поповић и мр Марија Зајегановић а да главно и одговорно лице за 

управљање квалитетом буде др Биљана Гргуровић. Предлог је стављен на 

гласање. Предлог је једногласно УСВОЈЕН''. – извод из Записника Бр. 01-1/178 

од 06.03.2013. године.  

Процес имплементације система управљања квалитетом реализован је у неколико 

фаза, Припремљен пројекат имплементације система квалитета са комплетном 
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документацијом, стављен је на увид запосленима у припреми расправе расправе на 

Наставном већу. (12.07.213 – 01-1/178).  

После расправе вођене на Наставном већу, на XXXVI седници Савета Школе 

одржаној 15. октобра 2013. усвојен је Пројекат имплемантације система управљања 

квалитетом. Извод из Записника са ове седнице, Бр.01-1/1251: ''Др Биљана 

Гргуровић укратко је образложила члановима Савета значај усвајања Пројекта 

имплементације система управљања квалитетом у Школи. Неопходно је отклонити 

недостатке на које је указала Комисија за акредитацију и проверу квалитета у 

последњем извештају који је поднет 20.04.2011. године. 

Комисија у саставу: др Биљана Гргуровић, лице задужено за квалитет, Мирјана 

Поповић, члан, мр Марија Зајегановић, члан и Славица Штрбац, члан, израдом овог 

Пројекта створиће предуслове за осигурање квалитета рада у Школи. На тај начин 

ће се Школа адекватно припремити за наредни Извештај о спољашњој провери 

квалитета, као и за наредну акредитацију и Спољашњу проверу квалитета.  

Након краће дискусије чланови Савета једногласно су донели ОДЛУКУ: Усваја се 

Пројекат имплементације система управљања квалитетом.'' 

Основни документ система управљања квалитетом Високе ICT школе је Пословник о 

квалитету који описује све идентификоване процесе рада и систем управљања 

квалитетом тих процеса. Како је Пословник о квалитету усклађен са захтевима 

стандарда SRPS ISO 9001, који је идентичан са ISO 9001:2008, иако није сертификован, 

представља свеобухватану основу за осигурање система квалитета у Школи.  

Поред Пословника о квалитету, пакет усаглашених докумената за потпуну примену 

Посливника, представљају Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета, 

Правилник о самовредновању, као и пратеће процедуре и упутства. Сва наведена 

документа објављена су по усвајању на интернет презентацији школе - 

http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta.  

Акциони план за спровођење Стратегије је саставни део Правилника о 

самовредновању, стр. 27 и 28. 

 

б) SWOT анализа 

Опредељење високошколске установе за унапређење квалитета и изградњу 
организационе културе квалитета; 

http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta
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ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
- Реализацијом Пројекта имп-

лементације система управ-
љања квалитетом током 
2013. године и доношењем 
Пословника о квалитету са 
пакетом документа за 
системску проверу квали-
тета, Школа је јасно показала 
опредељеност за спрово-
ђење политике квалитета и 
системски приступ у њеном 
спровођењу. 

+++ - Период на који се односи 
овај Извештај, 2011 – 2013. 
година, обележен је проце-
сом имплементације система 
управљања квалитетом чији 
ће резултати бити мерљиви 
у наредном периоду, од 
почетка 2014. године. 

+ 

- Препознавање значаја доку-
ментованости процеса и про-
цедура у систему управља-
ња квалитетом, на основу 
Извештаја о спољашњој про-
вери осигурања квалитета 

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
- Начин на који је имплеме-

нтиран систем управљања 
квалитетом и свеобухватан 
Пословник о квалитету пружа 
велике могућности за осигу-
рање квалитета, као и 
управљање документима 
система квалитета. 

+++ - Тешкоће усвајања органи-
зационе културе квалитета 
од стране свих запослених.  

++ 

  - Недовољно интересовање 
студената за културу квали-
тета рада Школе  

++ 

 

Субјекти обезбеђења квалитета 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
- Јасно делегирани и општим 

актима дефинисани послови 
омогућују свим субјектима за 
обезбеђење квалитета (Са-
вет Школе, директор, лице 
задужено за квалитет, секре-
тар, Комисија за обезбеђење 
квалитета и Комисија за 
самовредновање) спровође-
ње свих активности за 
осигурање квалитета.  

+++ - Склоност појединаца да 
успоре поједине процесе и 
изазову кашњења у раду 
Комисије за обезбеђење 
квалитета, Комисије за само-
вредновање и комуникацији 
са менаџментом Школе  

++ 

- Значајна улога лица заду-
женог за квалитет, са дефи-
нисаним одговорностима и 
овлашћењима, спречава про-

+++ - Активности представника 
Студентског парламента у 
обезбеђењу квалитета се 
често своде на формално 

+ 
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блеме у комуникацији и 
координацији осталих субје-
ката обезбеђења квалитета  

учешће у раду органа Школе, 
без изражавања критичког 
мишљења, иницијативе и 
интересовања за систем 
квалитета, иако им је то у 
Школи потпуно омогућено  

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
- Укључивање свих субјеката 

обезбеђења квалитета у 
организацију трибина и 
промоцију значаја активнијег 
учешћа студената у спро-
вођење политике обезбе-
ђења квалитета.  

+++ - Недовољна обавештеност 
појединих чланова колектива 
о могућностима да утичу на 
процесе спровођења поли-
тике квалитета. Сва докуме-
нта из система обезбеђења 
квалитета и сви потребни 
обрасци су доступна свим 
запосленима (фајл сервер, 
школски сајт), али не постоји 
механизам који би све 
обавезао да поменуту 
документацију проуче и на 
адекватан начин примењују. 

++ 

 
Области обезбеђења квалитета 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
- Стратегијом обезбеђења 

квалитета обухваћене су сле-
деће области обезбеђења 
квалитета: студијски програ-
ми, настава, наставно особ-
ље, оцењивање студената, 
уџбеници и литература, 
библиотека, информациони 
ресурси, простор и опрема, 
ненаставно особље, процес 
управљања и јавност рада. 
За све области обезбеђени 
су механизми и процедуре за 
обезбеђење квалитета.  

+++ - Обезбеђење квалитета у 
области студијских програма 
спроводи се уз отежано 
прибављање повратних 
информација од стране 
послодаваца.  

+ 

- Обезбеђена јавност рада 
свих сегмената школе  

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
- Веће ангажовање Школе на 

прибављању повратних 
информација од послода-
ваца и бивших студента о 
компетенцијама приликом 
запошљавања.  

++ - Ризик да се у наредном 
периоду, због финансијских 
могућности Школе, не улаже 
довољно у обнављање и 
набавку неопходне лабо-
раторијске опреме, као што 
је то до сада чинила.  

++ 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета  
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Мере и активности за унапређење квалитета после првог трогодишњег периода 

самовредновања рада Школе у највећој мери су спроведене кроз процес 

имплемантације система квалитета и усвајање нових докуманата:  

- Пословник о квалитету,  

- Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета,  

- Правилник о самовредновању 

- Процедура израде и праћења плана пословања 

- Процедура анализе успешности студирања 

- Процедура преиспитивања система квалитета 

- Процедура проверавања и оцењивања наставног особља 

- Процедура управљања документима система управљања квалитетом 

- Процедура за решавање молби и жалби студената 

- Процедура управљања записима система управљања квлитетом 

- Процедура управљања превентивним и корективним мерама 

- Упутство за обликовање и означавање докумената система управљања 

квалитетом 

- Пакет документа усвојен је на седници Савета Школе 18. децембра 2013. 

године (Записник 01-1/52). 

У периоду након усвајања наведених докумената за обезбеђење система квалитета, 

приоритет је да сви субјекти за обезбеђење квалитета омогуће благовремено 

спровођење свих активности предвиђених документима система управљања 

квалитетом.  

д) Показатељи и прилози за стандард 1  

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета у саставу Стратегије обезбеђења 

квалитета и Пословника о квалитету 

Прилог 1.3. Акциони план – саставни део Правилника о самовредновању, стр.27. и 

28. 

 

 

 

  

Prilozi_standard_1/1_1_Strategija_obezbedjenja_kvaliteta_2011.pdf
Prilozi_standard_1/1_2_Mere%20i%20subjekti_u_sastavu_Poslovnik_o_kvalitetu.pdf
Prilozi_standard_1/1_3_Akcioni_%20plan_sastavni_deo_Pravilnik_samovrednovanje_str27_28.pdf
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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 

Стандарди за обезбеђење квалитета као и надлежности субјеката у систему мера 

обезбеђења квалитета који омогућују остваривање мисије и циљева Високе ICT 

школе у Београду (у наставку Школе) дефинисани су следећим актима јавно 

доступним на интернет порталу Школе (http://www.ict.edu.rs/skol%D0%B0/akta, 

http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta):  

1. Статутом Високе школе струковних студија за информационе и 

комуникационе технологије донетим 27.9.2012. на XXVII седници Савета 

Школе; 

2. Стратегијом обезбеђења квалитета усвојеном на XXIV седници Савета 

Школе 27.12.2011.године; 

3. Пословником о квалитету усвојеном на XXXIX седници Савета Школе 

18.12.2013. године (бр. 01-1/52, 31.1.2014.) а по добијању предлога Наставног 

већа о усвајању Пројекта имплементације система управљања квалитетом у 

Школи (XI седница Наставног већа 12.7.2013., бр. 01-1/1010, 02.10.2013.) 

4. Правилником о раду комисије за обезбеђење квалитета усвојеном на 

XXXIX седници Савета Школе 18.12.2013.године; 

5. Правилником о самовредновању усвојеном на XXXIX седници Савета 

Школе 18.12.2013.године;  

6. Процедурама којима се обезбеђује и осигурава да се одређени послови 

извршавају на адекватан, стандардизован и планиран начин усвојеним на 

XXXIX седници Савета Школе 18.12.2013.године. 

 

Статут Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 

технологије  

Статутом Школе постављена су основна начела обезбеђења квалитета. На предлог 

усвојен на XIII седници Наставног већа одржаној 18.9.2012. године постојећи Статут 

(бр. 01-1/568, од 6.5.2010.) је морао да претрпи измене. Резултат тога је нова верзија 

Статута усвојена на XXVII седници Савета (бр. 01-1/771 од 05.10.2012.) којим су 

http://www.ict.edu.rs/skol%D0%B0/akta
http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/ICT_Statut_2012-10-27_VAZECE_SAJT.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/Strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Poslovnik_o_kvalitetu.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Pravilnik_o_radu_komisije_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Pravilnik_samovrednovanje.pdf
http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta
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прописане следеће надлежности појединих органа Школе из области обезбеђења 

квалитета: а  

1. Наставно веће (стручни орган Школе): 

- дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање и 

унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада у 

Школи;  

- утврђује јединствену политику чији је циљ стално унапређење квалитета 

наставе; 

- утврђује начин и поступак самовредновања у Школи и предлаже Савету 

усвајање Правилника о самовредновању; 

- одређује начин узимања у обзир мишљења студената приликом 

оцењивања резултата педагошког рада наставника; 

- разматра приговоре и предлоге студената који се односе на квалитет 

образовног процеса и организацију и начин извођења наставе и изјашњава 

се о поднетим приговорима и предлозима; 

- предлаже општи акт о стратегији обезбеђења квалитета; 

- представници студената које бира Студентски парламент Школе учествују у 

расправама које се односе на осигурања квалитета наставе и то тако да 

њихов број представља 20% од укупног броја чланова Наставног већа.  

2. Веће студијског програма: 

- анализира успех студената на студијском програму и квалитет извођења 

наставе и даје предлоге за побољшање; 

- анализира поступак спровођења и резултате студентских анкета; 

- разматра примедбе и предлоге студената у вези са извођењем и 

организацијом предавања, вежби и других облика наставе; 

- представници студената које бира Студентски парламент Школе учествују у 

расправама које се односе на осигурања квалитета наставе и то тако да 

њихов број представља 20% од укупног броја чланова Већа студијског 

програма. 

3. Веће студијског програма за модул 

- анализира успех студената на модулу студијског програма и квалитет 

извођења наставе и даје предлоге за побољшање; 

- анализира поступак спровођења и резултате студентских анкета које се 
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односе на модул студијског програма; 

- разматра примедбе и предлоге студената у вези са извођењем и 

организацијом предавања, вежби и других облика наставе на модулу 

студијског програма. 

4. Студентски парламент: 

- разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом 

квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности 

студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности 

студената, заштитом права студената и унапређењем студентског 

стандарда; 

- учествује у поступку самовредновања Школе у складу с општим актом 

Школе. 

Статутом Школе прописано је и формирање следећих комисија из области 

обезбеђења квалитета: 

- Комисија за обезбеђење квалитета,  

- Комисија за самовредновање.  

 

Стратегија обезбеђења квалитета 

Стратегија обезбеђења квалитета документује опредељење Школе да непрекидно и 

систематски ради на унапређењу: 

- квалитета студијских програма,  

- наставног процеса,  

- процес управљања,  

- услова рада и услова студирања,  

- квалитета наставног кадра, 

- исхода студирања у складу са захтевима привреде.  

Квалитет студијских програма се обезбеђује поштовањем Закона о високом 

образовању којим је утврђен садржај студијског програма као и поштовањем 

Стандарда за акредитацију студијских програма које је донео Национални савет за 

високо образовање и којима је утврђена структура студијских програма. Такође, 

Школа обезбеђује квалитет студијских програма праћењем и провером њихових 

циљева, садржаја и структуре, као и кроз осавремењивање курикулума студијских 
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програма и њихову упоредивост са курикулумима студијских програма одговарајућих 

страних високошколских установа.  

Непрекидно осавремењивање садржаја курикулума спроводи се кроз могућност 

промене садржаја предмета на почетку школске године. Те промене су у складу са 

препорукама КАПК којима се дефинише шта су то мање измене које не представљају 

промену самих студијских програма која би захтевала нову акредитацију. Пре свега, 

могућа промена наставника који предаје дати предмет врши се због промена у 

саставу наставног кадра, узрокованог одласцима у пензију и/или унапређењем 

сарадника у наставничка звања. При томе нови наставник мора да буде компетентан 

за извођење наставе из датог предмета на основу својих референци и области за 

коју је изабран. 

Расподела наставника и сарадника по предметима врши се на основу плана 

ангажовања, који за сваку школску годину предлажу Катедре, а усваја Наставно 

веће. Планови ангажовања су основа за израду распореда часова.). 

Промена препоручене литературе у складу са садржајем предмета и развојем 

области прати динамику издавања нових уџбеника и остале пратеће литературе, као 

и електронски публиковане садржаје који су доступни путем Интернета. Сходно 

промени актуелне литературе врши се и промена садржаја предмета која је у 

функцији праћења достигнућа струке и науке, а која не представља промену више од 

20% акредитованог садржаја. У појединим случајевима се на основу праћења 

оптерећења студената мења форма предиспитних обавеза (нпр. број колоквијума 

и/или домаћих задатака) као и однос предиспитних и испитних поена, водећи рачуна 

да нове вредности остану у оквирима дефинисаним Законом о високом образовању 

(30-70%).  

У оцењивању квалитета студијских програма предвиђено је учешће студената, 

бивших студената и послодаваца бивших студената кроз следеће анкетирање: 

- Анкета дипломираних студената о раду школе, студијским програмима, 

условима наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање; 

- Анкета студената о вредновању дела студијског програма; 

- Анкета процене студијског програма на основу професионалних 

компетенција запослених бивших студената. 

Школа има Правилнико студијама (Бр. 01-1/1100, 29.11.2011.) који је донело 

http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/Pravilnik_o_studijama.pdf
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Наставно веће Школе на III седници одржаној 15.11.2011. године. У поменутом 

правилнику прецизирају се сви параметри који су неопходни за обезбеђивање 

стандарда квалитета наставног процеса: организација и реализација основних 

струковних и специјалистичких струковних студија, односно облици наставе, 

обезбеђивање услова за квалитетну реализацију наставе, информисање студената о 

начину организовања и времену одржавања свих облика наставе, правила 

студирања, провера знања и оцењивање, завршни рад и друга питања у вези са 

наставом у Школи.  

У току реализације наставног процеса континуирано се врши провера и оцењивање 

знања студената кроз вежбе, колоквијуме, самосталне радове, испите, завршне 

радове. Коначна оцена се утврђује на испиту у складу са Законом, Статутом Школе и 

Правилником о студијама. 

Особље које учествује у реализацији наставног процеса подлеже, такође, провери и 

оцењивању сагласно Правилнику о самовредновању. Овим правилником је 

предвиђено анкетирање свих студената по наставним предметима и триместрима. 

Aнонимна анкета о педагошким квалитетима наставника – предавања и 

аудиторне вежбе и Aнонимна анкета о педагошким квалитетима наставника – 

лабораторијске вежбе су тако конципиране да пружају информације о:  

- квалитету извођења наставе, 

- квалитету организовања наставног процеса, 

- квалитету рада ненаставног особља у посебним службама (библиотеци, 

студентској служби, административној, финансијској и техничкој служби). 

За спровођење студентског вредновања педагошког рада наставника Студентски 

парламент формира комисију која спроводи анкетирање студената.  

Обрадом и анализом анкете добија се извештај о анкети наставног процеса који 

разматра Веће студијског програма и Наставно веће и предузима корективне и 

превентивне мере. 

Стандард квалитета управљања Школом, обезбеђује се Статутом Школе у коме 

су дефинисани орган управљања и орган пословођења и њихове надлежности и 

одговорности, као и структура Школе, њене организационе јединице и њихове 

надлежности и одговорности.  

Рад и деловање управљачког особља Школе подложни су оцени наставног и 
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ненаставног особља: 

- Aнкета о вредновању рада школе, организационих јединица, стручних 

органа и органа управљања, мерења задовољства послом, радним 

условима и квалитетом управљања од стране наставног особља; 

- Aнкета о вредновању рада школе, организационих јединица, стручних 

органа и органа управљања, мерења задовољства послом, радним 

условима и квалитетом управљања од стране ненаставног особља.  

У циљу обезбеђење потребног квалитета везаног за услове рада и услове 

студирања Школа поседује инфраструктурне ресурсе: радни простор и опрему 

(средства за рад) високог степена погодности: 

- дидактички материјал (макете, аудио и видео снимци, образовни софтвери, 

специфична лабораторијска опрема итд.) и одговарајући уређаји и опрема 

за коришћење овог материјала; 

- савремена рачунарска опрема опште и посебне намене повезана интерном 

рачунарском мрежом са излазом на екстерне мреже;  

- објекти са просторима за рад свих служби Школе и пружање услуга 

корисницима и пратеће инсталације. 

Уважавајући чињеницу да квалитет услуга и процеса рада у значајној мери зависи од 

техничких, просторних, безбедносних, еколошких и других карактеристика 

инфраструктурних елемената и одржавања њихове радне способности у току 

експлоатације, Школа улаже сталан напор у обезбеђивању квалитетне, модерне 

опреме. 

О свим битним карактеристикама опреме, укључујући идентификацију, техничке 

карактеристике опреме, податке о стању, планираним и накнадним интервенцијама 

одржавања и сл., поред поседовања документације произвођача, води се ажурна 

евиденција. 

Школа континуирано ради на побољшању квалитета наставног кадра. У складу 

са нормативним актима Школе (Правилник о организацији и систематизацији 

послова, бр. 01-1/ 1071 16.10.2013.), на основу анализе и оцене компетенција 

запослених, утврђују се програми и планови обуке запослених из дефинисаних 

подручја (у складу са Правилником о образовању, стручном оспособљавању и 

http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/Pravilnik_o_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/Pravilnik_o_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/%28novi%29_Pravilnik_OSOUZ_NV_20.12.2011.Sajt_Skole.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/%28novi%29_Pravilnik_OSOUZ_NV_20.12.2011.Sajt_Skole.pdf
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усавршавању запослених, бр. 01-1/1253 26.12.2011.). 

Избор у наставна звања врши се у складу са Законом о високом образовању, 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично 

тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012). Избор наставника и сарадника врши се према 

утврђеној процедури у складу са Правилник о избору у звања наставник а и 

сарадника - бр. 01-1/100, 24.02.2009. Осим наведеног, Школа систематским прати и 

подстиче научне и педагошке активности наставника и сарадника и омогућује њихово 

учешће на научним и стручним скуповима. 

У оцењивању квалитет исхода студирања предвиђено је учешће студената, 

бивших студената и послодаваца бивших студената. Дефинисање циљева и исхода 

појединих предмета је поверено наставницима, док се исходима целокупног 

студијског програма и појединих модула баве Већа студијског програма, односно 

Наставно веће као највиши стручни орган.  

Стручност као и могућности запошљавања и даљег школовања процењују се на 

основу анкетирања послодаваца и свршенх студената (Анкета дипломираних 

студената о раду школе, студијским програмима, условима наставе, опреми, 

оспособљености за рад и даље напредовање и Анкета процене студијског 

програма на основу професионалних компетенција запослених бивших студената) 

и праћења каријере некадашњих студената, чувањем контаката са њима преко 

алумни. 

За спровођење Стратегије задужени су сви запослени у Школи, а за обезбеђење 

услова за њено спровођење задужени су Савет Школе, директор, секретар, Наставно 

веће и Комисија за обезбеђење квалитета.  

Стратегијом су дефинисани следеће мере за обезбеђење квалитета: 

- обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и 

установе у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање, Законом о високом образовању и општим актима Школе; 

- документованост процедура, поступака и резултата самовредновања 

Школе за потребе спољашње провере квалитета; 

- стално унапређење свих процеса рада, научно стручне компетентности и 

пособности запослених; 

- оперативно планирање у јасно задатим временским оквирима; 

http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/pravilnik_izbor_u%20zvanja.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/pravilnik_izbor_u%20zvanja.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/pravilnik_izbor_u%20zvanja.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/Procedura_Konferencije.pdf
http://alumni.ict.edu.rs/
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- имплементирање континуираног праћења и процене потреба за увођењем 

корективних мера; 

- активно укључивање студената у дефинисање квалитета и садржаја 

наставног процеса, ненаставних активности и услова студирања; 

- стално развијање информационог система Школе. 

Захваљујући искуствима у спровођењу поступака самовредновања рада Школе у 

првом акредитационом периоду и опредељењу Школе за политику квалитета у свим 

идентификованим процесима рада, Савет Школе је током 2013. године покренуо 

поступак имплементације система управљања квалитетом. На седници Савета 

Школе одржаној 18.12. 2013. године, као резултат процеса успостављања система 

управљања квалитетом, усвојен је пакет докумената за спровођење политике 

квалитета и осигурање система управљања квалитетом. 

 

Пословник о квалитету 

Пословник о квалитету је основни документ система управљања квалитетом Високе 

ICT школе кога, на предлог Комисије за обезбеђење квалитета, усваја Савет. Описује 

систем управљања квалитетом у Високој ICT школи у свим процесима рада. Усклађен 

је са захтевима стандарда SRPS ISO 9001, који је идентичан са ISO 9001:2008 и, иако 

није сертификован, представља свеобухватану основу за осигурање система квалитета. 

За спровођење Пословника одговорни су сви запослени у Школи. Такође, измене 

Пословника се могу вршити и на основу предлога сваког од запослених у Школи. 

Предлог измене преиспитује Комисија за обезбеђење квалитета, а одобрава Савет 

Школе. Пословник о квалитету подлеже ревизији најмање једном у три године. 

 

Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета 

Комисија за обезбеђење квалитета је тело које има задужења везана за спровођење и 

унапређење система управљања квалитетом. У свом раду се придржава овог 

Правилника који дефинише одредбе о организацији, делокругу и начину рада 

Комисије. 

 

Правилник о самовредновању 

Правилником о самовредновању се дефинише: 

http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta
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- самовредновање у функцији праћења, обезбеђивања, унапређивања и 

развоја квалитета студијских програма, наставе и услова рада у Школи; 

- начин и поступак самовредновања студија, педагошког рада 

наставника/сарадника и рада ненаставног особља у посебним службама 

(библиотеци, студентској служби, административној, финансијској и 

техничкој служби); 

- систем критеријума и инструмената самовредновања по подручјима 

вредновања дефинисаних Стандардима за самовредновање и Стратегијом 

обезбеђења квалитета; 

- начин учествовања студената и запослених у процесу самовредновања; 

- начин самовредновања од стране студената, наставника/сарадника, 

ненаставног особља и послодаваца свршених студената Школе. 

Правилником се прописују и подручја самовредновања и начин рада Комисије за 

самовредновање, која делује у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета и под 

надлежношћу Комисије за обезбеђење квалитета. 

Саставни део Правилника о самовредновању су и Акциони план и све анкете које се 

реализују у Школи. 

 

Процедуре и упутства 

Процедуре су документа којима је утврђен начин извођења и одговорност учесника 

за извођење свих процеса рада који утичу на систем управљања квалитетом и 

квалитет услуге у целини. 

Упутства су документи којима је детаљно утврђен начин извођења одређених, 

сложених активности у идентификованим процесима.  

У пакету докумената кји су усвојени на XXXIX седници Савета Школе 18.12. 2013. 

усвојене су следеће процедуре и упутства: 

- Процедура управљања документима система управљања квалитетом, 

- Процедура управљања записима система управљања квалитетом, 

- Процедура израде и праћења плана пословања, 

- Процедура управљања превентивним и корективним мерама, 

- Процедура преиспитивања система квалитета, 

- Процедура решавања молби и жалби студената, 
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- Процедура проверавања и оцењивања наставног особља, 

- Процедура анализе успешности студирања, 

- Упутство за обликовање и означавање докумената система управљања 

квалитетом. 

Поред наведених докумената који су на експлицитан начин дефинисали поступке за 

обезбеђење и унапређење квалитета и сви остали правилници су писани и усвајани 

првенствено имајући у виду процес унапређење квалитета. 

 

б) SWOT анализа  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Наведена документа су доступни јавности  

 
+++ 

 
Није у потпуности дефинисана 
међусобна синхронизација и 
контрола субјеката укључених у 
процес обезбеђења квалитета  

++ 

Школа је усвојила документа којима се 
дефинишу поступци за обезбеђење и 
унапређење квалитета 

+++ Недовољно често преиспитивање 
стратегије обезбеђења квалитета 

+ 

 

Јасно подељене надлежности између 
субјеката  

++ Недовољна едукација студената и 
запослених о стандардима и 
поступцима за обезбеђење 
квалитета  

++ 

Велики број субјеката укључених у процес 
обезбеђења квалитета  

+++ Недостатак мотивације за примену 
закључака изведених процесом 
самовредновања  

++ 

Инклузија студената у процес обезбеђења 
квалитета  

+++ Инертност система у прихватању и 
имплементацији стандарда и 
поступака обезбеђења квалитета  

++ 

Акциони план који детаљно разрађује 
утврђене поступке самовредновања  

+++   

Информатичка подршка олакшава прикуп-
љање и обраду свих релевантних 
података  

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Континуирана тежња и жеља студената и 
млађих сарадника да се Школа мења и 
унапређује  

 

+++ Недовољна заинтересованост и 
инертност наставника и студената да 
се активно укључе у унапређење 
система квалитета  

 

+++ 

Увођење нових метода и поступака за 
обезбеђења квалитета  

 

++ Неповерење у процес 
самовредновања и веровање да се 
њиме не постижу никакве опипљиве 
промене у квалитету  

++ 

Спровођење едукација из области 
обезбеђења квалитета  

 

+++ Страх од увођења промена у 
устаљени систем  

++ 

Анимирање наставника и студената да се 
кроз процес самовредновања укључе у 
процес побољшања квалитета  

+++ Недовољно јасно дефинисаних 
корективних мера  

++ 

 

http://www.ict.edu.rs/skol%D0%B0/akta
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

- Увођење редовних ревизија свих донетих општих аката из области 

обезбеђења квалитета, не само са становишта обезбеђења и контроле, већ 

и у циљу унапређења квалитета. 

- Прикупљање повратних резултата из праксе, одржавање редовних јавних 

расправа, доношење адекватних превентивних и корективних мера. 

- Поштовање и примена донетих општих аката. 

- Едукација субјеката укључених у процес обезбеђења квалитета о 

стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета. 

- Одржавање јавних расправа о постојећим стандардима и поступцима за 

обезбеђење квалитета, примени донетих закључака у пракси и унапређењу 

процеса самовредновања. 

- Подизање свести и мотивације наставника, ненаставног особља и 

студената о важности процеса самовредновања. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 2 

2.1. Усвојени Пословник о квалитету са пратећим актима  

2.2. Акциони план је саставни део Правилника о самовредновању, (стр. 27-28). Начин 

израде Извештаја о преиспитивању система квалитета детаљно је описан у усвојеној 

Процедури преиспитивања система квалитета (стр.10-12).  

2.3. Извештај о раду Комисије за самовредновање, јун 2010. - јун 2011. усвојен на XV 

седници Наставног већа одржанаој 14.07.2011. године 

 

  

http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Poslovnik_o_kvalitetu.pdf
http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Pravilnik_samovrednovanje.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Procedura_preispitivanja_sistema_kvaliteta.pdf
Prilozi_standard_2/Prilog_2.3/Jul_2011_komisija
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Стандард 3: 
Систем обезбеђења квалитета 
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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  

Сви послови и задаци наставника, сарадника, студената, стручних органа, катедри, 

Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за самовредновање везани за 

усвајање и спровођење стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење и 

унапређење квалитета дефинисани су Статутом Високе ICT школе, бр. 01-1/771, од 

5.10.2012., (у дањем тексту Школе) као и Пословником о квалитету, бр. 01-1/11, 

(усвојеном на Савету Школе 18.02.2013.) и активно се примењују у пракси.  

Студенти у овим пословима имају веома значајну улогу кроз чланство у Савету 

Школе, Наставном већу, Комисији за самовредновање и, пре свега, кроз своје 

активности у Студентском парламенту.    

У Савету Школе, од 19 чланова, три члана су представници студената Школе. 

Мандат представника студената траје једну годину.  

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставног већа, као и Већа студијског 

програма, учествују представници студената које бира Студентски парламент Школе 

и то тако да њихов број представља 20% од укупног броја чланова Наставног већа, 

односно Већа студијског програма. Мандат представника студената почиње да тече 

1. октобра и траје једну годину.  

Статутом Школе је предвиђено је такође да и у свим комисијама које имају задатак 

да расправљају о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, 

реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја 

ЕСПБ бодова, студенти чине 20% чланова. 

Култура обезбеђења квалитета негује се кроз дугогодишње спровођење студентских 

анкета и отворену и активну комуникацију између студентских представника, на челу 

са председником Студентског парламента, и управе Школе.  

Захваљујући искуствима у спровођењу поступака самовредновања рада Школе у 

http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/ICT_Statut_2012-10-27_VAZECE_SAJT.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Poslovnik_o_kvalitetu.pdf
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првом акредитационом периоду и опредељењу Школе за политику квалитета у свим 

идентификованим процесима рада, Савет Високе ICT школе је на XXXI седници 

усвојио Одлуку којом се Школа опредељује за имплементацију система управљања 

квалитетом као једним од кључних елемената за остваривање мисије Школе и 

спровођења стратегије обезбеђења квалитета. На истој седници Савета одлучено је и 

да директор именује Тим за израду Пројекта имплементације система управљања 

квалитетом (решење бр. 01-1/177, од 6.3.2013.), као и лице за обезбеђивање, 

унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада (решење 

бр. 01-1/175, од 4.3.2013.) 

Као носиоци система управљања квалитетом именоване су Комисија за обезбеђење 

квалитета (решење бр. 01-1/1095, од 28.10.2013.) у новом саставу и Комисија за 

самовредновање (решење бр. 01-1/1171, од 5.12.2013.) која је наставила рад 

претходне комисије формиране на седници Наставног већа од 7.6.2010. године.   

Комисија за обезбеђење квалитета је стална комисија коју чине директор Школе, 

секретар Школе, помоћник директора за наставу, лице задужено за квалитет и лице 

задужено за услове рада из реда ненаставног особља. Организација, делокруг и 

начин рада ове комисије дефинисани су Правилником о раду комисије за 

обезбеђење квалитета.  

Делокруг рада Комисије је разматрање следећих питања: 

 усвајање или редефинисање политике управљања квалитетом и контроле 

квалитета; 

 усвајање докумената система квалитета; 

 анализирање извештаја о преиспитивању система квалитета; 

 анализирање извештаја о интерним и екстерним проверама система 

квалитета; 

 разматрање извештаја о квалитету; 

 давање налога за спровођење превентивних и/или корективних мера; 

 успостављање и развијање мотивационих елемената. 

Комисија за самовредновање је орган Школе чији је основни задатак спровођење 

поступка самовредновања. Чине је: по један представник већа студијског програма, 

представник ненаставне јединице, два представника студената (један са основних и 

један са специјалистичких студија). Циљ самовредновања као инструмента система 

Prilozi_Standard_3/Prilozi_3.1/Odluka_Savet_XXXI
Prilozi_Standard_3/Prilozi_3.1/Tim_za_implementaciju.jpg
Prilozi_Standard_3/Prilozi_3.1/Lice.jpg
Prilozi_Standard_3/Prilozi_3.1/Lice.jpg
Prilozi_Standard_3/Prilozi_3.1/Lice.jpg
Prilozi_Standard_3/Prilozi_3.1/Komisija.jpg
http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Pravilnik_o_radu_komisije_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
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обезбeђивања квалитета рада и студија које изводи Школа, је изградња и стално 

унапређивање механизама систематског вредновања ради постизања највиших 

стандарда професионалног деловања свих учесника у раду Школе – унапређивање 

квалитета педагошког рада наставника/сарадника, студијских програма, наставног 

процеса, услова рада, рада служби, стручних органа, органа управљања и органа 

пословођења. 

Комисија за самовредновање се ослања на Правилник о самовредновању, донесен и 

усвојен од стране органа управљања.  

Надлежности Комисије за самовредновање проистичу из дела надлежности Комисије 

за обезбеђење квалитета. 

Комисија за самовредновање обавља следеће послове: 

 спроводи поступак самовредновања и вредновања квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада у складу са Пословником о квалитету и 

Акционим планом; 

 примењује критеријуме и поступке из Правилника које доносе 

Министарство просвете, Национални савет за високо образовање и друге 

надлежне  институције; 

 поступак самовредновања спроводи се на два начина: 

 сумативна евалуација (намењена добијању захтеваних оцена и 

испуњавању спољашњих критеријума) спроводи се према 

принципима акредитације, обавезно у интервалима од три године, а 

може и чешће; 

 формативна евалуација (намењена мењању наставног процеса у 

току реализације) спроводи се на крају сваког образовног циклуса, а 

по потреби и чешће; подстиче наставнике и сараднике да 

континуирано спроводе поједине активности формативне евалуације 

и помаже им у томе; 

 подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставном 

већу Школе; 

 предлаже мере за унапређивање квалитета наставног процеса Наставном 

већу; 

 подноси годишњи извештај о самовредновању Наставном већу; 

http://www.ict.edu.rs/files/file/kvalitet/Pravilnik_samovrednovanje.pdf
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 обавља друге послове из своје надлежности у складу са Статутом и 

Пословником о квалитету. 

Независно од поделе надлежности у процесу обезбеђења и унапређења квалитета 

између ове две комисије, Школа је обезбедила континуитет у систему осигурања 

квалитета, који се пре свега ослања на адекватно постављене и контролисане 

процесе и активности које се односе на квалитет.  

Спровођење стратегије базира се на детаљном Акционом плану, који је саставни део 

Правилника о самовредновању, а чија је сврха дефинисање термина и динамике за 

спровођење истраживања, анализе и усвајања резултата.  

Основни инструменти самовредновања су анкетни упитници и анкетне скале процене 

наставног процеса, изабране у складу са савременом методологијом евалуативних 

истраживања у наставном процесу. 

Формирање анкета и дефинисане анкетних питања рађено је уз интензивно учешће 

студената. Резултати анкета инкорпорирани су у мере које се предузимају у циљу 

обезбеђења и унапређења квалитета наставе, студијских програма и ваннаставне 

подршке.  

Сами процеси одлучивања, компетенције и одговорности појединих субјеката, 

наставника и сарадника, као и надлежности студената, јасно су дефинисани 

Статутом и општим актима, који су објављени на сајту Школе.  

Организациона структура и процедуре свеобухватног система обезбеђења квалитета 

гарантује да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени 

наставници, сарадници и студенти, на начин који обезбеђује њихово активно 

ангажовање и оптималан допринос. 

 

б) SWOT анализа 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Постојање две Комисије које се баве 
квалитетом и које представљају све 
структурне делове Школе  

+++ Слаба мотивисаност студената за 
укључивање у процесе који им не 
доносе одмах жељене промене  

++ 

Директор предлаже састав Комисија на 
основу познавања могућности и 
компетенција потенцијалних чланова, 
уместо предлагања од стране више 
субјеката и могућег прегласавања  

+++ Додатно ангажовање чланова 
комисије, ван својих основних 
задатака представља напор, и често 
се манифестује тешкоћама у 
дефинисању термина окупљања  

++ 

Мере за обезбеђење квалитета и субјекти 
обезбеђења квалитета се јасно дефинишу 

+++ Слаба мотивисаност наставног и 
ненаставног особља за укључивање 

++ 

http://www.ict.edu.rs/skol%D0%B0/akta
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и иновирају  у процесе имплементације квалитета  

Традиционално добри и колегијални 
односи између наставника и студената, уз 
узајамно уважавање  

++ Непостојање свих правилника 
дефинисаних Статутом 

++ 

Инжењерско образовање је веома добра 
подлога за коректно спровођење 
процедура по утврђеним правилима  

++ Недовољна посећеност студената 
настави у недељама спровођења 
анкета резултира неадекватном 
проценом жељених параметара  

+++ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Информатичка подршка која омогућује 
омогућује правовременост обраде 
података анкетирања  

+++ Преобимност документације коју 
треба генерисати за све процедуре, 
као и много понављања истих 
елемената прети да обесмисли читав 
основни процес који се одвија у 
Школи  

++ 

Жеља свих запослених и студената да се 
очува и унапреди квалитет Школе и самим 
тим позитивна слика о Школи  

++ Преоптерећеност и наставника и 
студената, који немају довољно 
времена да се посвете овим 
процедурама, као и недостатак 
афирмације за ову врсту активности  

+++ 

Самовредновање представља и учење о 
новим начинима рада и својеврстан изазов  

+++   

Усвајањем Пројекта имплементације 
система управљања квалитетом усвојена 
је и Процедура управљања превентивним 
и корективним мерама која би требала да 
онемогући појаву неусаглашености или да 
олакша њихово отклањање  

++   

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета  

Обавеза руководства, а и свих запослених у Школи, је да омогуће побољшање 

функционисања појединих комисија које до сада нису у потпуности радиле у складу 

са утврђеним системом квалитета. Њихово неодговарајуће функционисање или 

пасивност негативно су утицали на цилокупан систем квалитета. Последица тога би 

требало да буде и подизање нивоа свести о значају система обезбеђења квалитета 

што би требало да доведе и до успостављање координације између делова система 

између којих до сада није адекватна. 

На унапређење целокупног система обезбеђења квалитета може се утицати и кроз 

едукацију запослених и студената, кроз унапређење динамике спровођења анкета и 

стандардизација њихове анализе и приказа резултата, као и увођењем награда као 

вида признања и афирмације за активности појединаца и група у овој области. 

Усвајањем Пословника о квалитету који је усклађен са захтевима стандарда SRPS 

ISO 9001, који је идентичан са ISO 9001:2008, иако није сертификован, као и 

образовањем нове Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за 

самовредновање, Школа је испунила све нормативне услове неопходне за 
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успостављање система обезбеђења квалитета које захтева Стандард 3. 

У наредном периоду неопходно је континуирано пратити и процењивати да ли се 

постојећи механизми система обезбеђења квалитета практично реализују и 

евентуално извршити корекцију организационе структуре и аката за обезбеђење и 

унапређење квалитета. У том циљу, периодична поређења кроз анализе стручних 

органа, пре свега катедри и већа студијских програма у делу наставних активности, 

односно стручних ненаставних служби у делу ненаставних активности, предвиђено 

усвојеним Пословником о квалитету биће од велике помоћи. 

Анализе анкета од стране већа студијских програма подстичу развој постојећих 

наставних предмета, кроз стално праћење стручних дешавања и уврштавање нових 

достигнућа у градиво у циљу примењивости стручних вештина приликом 

запошљавања дипломираних студената. Оцене наставника и сарадника упућују 

катедре на разматрања најбољих решења у реализацији наставе. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 3  

Прилог 3.1. Успостављена тела са конкретном одговорношћу 

Прилог 3.2. Списак свих анкета са реализованим анкетама 

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

превентивних мера  
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Стандард 4: 
Квалитет студијског програма 
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СТАНДАРД 4: КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових 

циљева, структуре, радног оптерећења 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  

Акредитовани студијски програми основних струковних студија: 

- Интернет технологије, поље Техничко технолошке науке, област 

Електротехника и рачунарство, 130 студената 

- Поштанске и банкарске технологије, поље Техничко технолошке науке, 

област Саобраћајно инжењерство, 80 студената 

- Телекомуникације, поље Техничко технолошке науке, област 

Електротехника и рачунарство, 80 студената. 

- Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија: 

- Електронске комуникације, поље Техничко технолошке науке, област 

Електротехника и рачунарство, 72 студента 

- Саобраћајно инжењерство, поље Техничко технолошке науке, област 

Саобраћајно инжењерство, 24 студента. 

Свих пет студијских програма, три студијска програма основних струковних студија и 

два студијска програма специјалистичких струковних студија акредитовани су 

Уверењем о акредитацији број 612-00-00172/2012-04 од 27.04.2012. године. 

Дозволе за рад су издате од стране Министарства просвете Републике Србије и то 

за за студијске програме основних студија број 612-00579/2007-04 од 15.06.2007. 

године, а за студијске програме специјалистичких струковних студија број 612-00-

01775/2008-12 од 30.01.2009. године. 

 

Механизми праћења квалитета студијских програма 

Праћење реализације Плана извођења наставе изводи се помоћу дефинисане и 

израђене документације за сваки студијски програм и наставнике (благовремено 

објављивање евиденција похађања, евиденција оцене на колоквијумима / испитима, 

програм наставе који садржи распоред градива по недељама, циљеве курса, исходе 
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курса, податке о наставнику, литератури и начину оцењивања). 

У оквиру сваког триместра спроводе се студентске анкете у којима они дају оцене 

како предмета (садржаја, броја часова, покривености литературом...) тако и самих 

наставника (жеље, труда, разумљивости излагања...). Током школске године се 

реализује анкета оцене студијског програма, где се за сваки студијски програм, од 

стране већа студијског програма дефинишу предмети, који ће бити основа за 

процену. По спроведеној анкети, на састанку катедри и већа студијских програма 

анализирају се добијени резултати и дефинишу мере које је неопходно спровести у 

циљу даљег побољшања наставног процеса. Разматрање и усвајање резултата 

анализе на нивоу Школе спроводи Наставно веће на редовној седници.  

Питања у анкети прецизно дефинишу све потенцијалне проблеме који би се могли 

идентификовати и даје могућност студенту да јасно искаже свој став о широком 

спектру питања у смислу квалитета програма. На основу ових информација, јасно се 

могу уочити потенцијални проблеми, добри примери рада наставника и сарадника, 

начини комуникације, доступност литературе, обим материје на предавањима или 

вежбама, прилагодљивост литературе и слично. Ови показатељи се даље користе 

за анализу квалитета наставног процеса, наставника и сарадника, предуслови су за 

унапређење наставног процеса и евалуацију програма. Као мере евалуације 

подразумевају се следеће активности: 

- ангажовање наставника и сарадника на писању уџбеника и практикума за 

реализацију наставе; 

- куповина стручне литературе за потребе реализације наставе, како би 

доступност литературе кроз школску библиотеку била повећана; 

- усавршавање наставника и сарадника кроз стручне курсеве, семинаре и 

конференције;  

- подршка наставницима да се ангажују око додатног рада са студентима у 

циљу стручне промоције њихових резултата рада на стручним 

конференцијама; 

- стално усаглашавање практичних вежби са потребама пословног 

окружења и партнера из привреде. 

Ове и додатне активности као и разговори са студентима јасно указују на 

опредељење за константно повећање квалитета студијских програма и дефинишу 

пут за унапређење истог. 
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Заступљеност садржаја одређује и прати веће студијског програма. Одговорна 

особа за усклађеност садржаја (општих, стручних и апликативних) је шеф већа 

студијског програма.  

Свим наставницима на располагању су формулари неопходни за праћење наставе у 

које се уписују подаци о датуму и времену одржавања наставе, садржају који се тог 

дана излаже из појединих предмета, броју присутних студената као и о учионици у 

којој су часови одржани. Обавеза сваког наставника је да их редовно попуњава. 

Почев од 2013/2014. школске године у школи се активира софтвер за електронску 

евиденцију о реализацији наставе. 

На састанцима већа студијског програма врши се редовна и периодична процена 

програма, активности и њихових резултата у свим фазама спровођења. 

 

Исходи образовања 

На студијском програму Интернет технологије студенти се оспособљавају за 

администрирање рачунарских мрежа и програмирање, првенствено web 

програмирање, као и за медицинску информатику почев од 2012/2013. школске 

године. Бирањем изборног модула, а такође и изборних предмета студенти се више 

усмеравају ка једном од поменутих занимања. 

Исходи учења су: 

- усвајање модела и принципа објектно оријентисаног програмирања и 

њихово коришћење у пројектовању и имплементацији софтвера 

- развој самосталних програма и програмских компонената на примеру 

одабраних програмских језика у најмање два савремена окружења за 

развој софтвера 

- пројектовање база података, употреба стандардног језика база података, 

приступање бази података из одабраног програмског језика 

- дизајнирање статичких web страница 

- пројектовање и имплементација web апликација 

- разумевање принципа и правила по којима раде рачунарске мреже 

- разумевање улоге мрежних уређаја који омогућавају рад рачунарских 

мрежа, оперативних система мрежних уређаја и конфигурисање мрежних 

уређаја да би се обезбедио рад рачунарске мреже у зависности од 
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постављених захтева 

- пројектовање рачунарских мрежа 

- имплементација безбедности у рачунарским мрежама 

- познавање улоге сервера, инстирање мрежних сервиса на серверима, 

управљање мрежним ресурсима и корисницима на примеру оперативних 

система који се најчешће користе 

- специфичне примене информационих и комуникационих технологија у 

медицинским установама 

- имплементација cloud-a у рачунарским мрежама 

- развој креативних способности у решавању стручних проблема 

- развој свести о неопходности сталног усавршавања после завршетка 

студија. 

Анализом исхода образовања на студијском програму Интернет технологије 

акредитованом 2007. године утврђено је да постоји потенцијални недостатак који је 

отклоњен променама у студијском програму акредитованом 2012. године. Студијски 

програм акредитован 2007. године је замишљен тако да студенти у току студија 

имају један број обавезних предмета из области рачунарских мрежа, и из области 

програмирања са нагласком на web програмирању. Било је предвиђено да се на 

основу својих афинитета бирањем изборних предмета студенти определе за једну 

од тих области коју ће више изучавати. Значајан број студената је поступао на тај 

начин. Али, постојао је и један број студената који није занемарљив, а који је бирао 

лакши начин за завршетак студија избором већег број изборних предмета који нису 

уско стручни, а који воде порекло са других студијских програма. Број обавезних 

предмета у свакој од две поменуте области није био довољан да се постигне 

задовољавајући исход учења. У студијском програму акредитованом 2012. године 

уведени су изборни модули. Прва четири триместра су заједнички, а од петог 

триместра студенти се опредељују за један од три модула: Web програмирање, 

Администрирање рачунарских мрежа и Медицинска информатика. Прва два модула 

су настала груписањем предмета који су већ постојали у студијском програму и 

додавањем неколико нових предмета. Модул Медицинска информатика настао је 

тако што је студијска програм Медицинска информатика који је био акредитовани 

2007. године припојен студијском програму Интернет технологије, односно постао 

његов модул. И после избора модула, студентима је остављена могућност да 

одаберу поједине предмете који припадају другом модулу као изборне.  



Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 33 
 

Студијски програм Поштанске и банкарске технологије у образовном смислу 

представља одговор на указане потребе за оспособљавање студената у области 

саобраћаја, поштанског и банкарског сектора. Сврха студијског програма је 

образовање студената за професију струковног инжењера саобраћаја у складу са 

потребама привреде и друштва. Студијски програм је конципиран тако да 

обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.  

Исход процеса учења је: 

- знање које студентима омогућава идентификовање, анализу и решавање 

проблема који се јављају у професији, коришћење стручне литературе 

(праћење новина у струци) и омогућавање наставка студија, у случају да 

се студенти за то определе;  

- овладавање специфичним практичним вештинама потребним за 

обављање професије;  

- развој креативних способности разматрања проблема и способност 

критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и свести о 

неопходности непрестаног учења и усавршавања и после завршетка 

студија. 

- могућност оперативног рада у регулисању и управљању радом у јединици 

поштанске мреже или банци, решавање проблема у реалним условима;  

- могућност прикупљања, обраде и анализе података о обиму поштанских и 

финансијских услуга и токовима пошиљака;  

- могућност дефинисања организације рада;  

- могућност избора возила и одређивање итинерера саобраћајних 

средстава;  

- могућност праћења и формирања робних токова, услуге организовања 

транспорта терета за трећа лица, организовање транспорта применом 

модерних технологија комбинованог транспорта, организовање и 

формирање логистичких ланаца, дефинисање и организовање ланаца 

снабдевања, организација рада у РТЦ, организација и управљање радом 

складишта и складишне претоварне механизације. 

Дефинисани исходи учења су остварљиви захваљујући првенствено материји која 

се обрађује у оквиру предмета предвиђених наставним планом који је дефинисан за 

овај студијски програм. Сви предмети су подељени на обавезне или изборне.  
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Студијски програм Телекомуникације оспособљава студенате за квалитетно 

обављање стручних послова у имплементацији и одржавању телекомуникационе 

опреме и савремених мрежних технологија (фиксних и мобилних), као и у домену 

увођења, надзора и одржавања корисничких сервиса. Поред овог, студенти се 

оспособљавају да квалитетно обављају техничке послове у области 

мултимедијалних телекомуникација и другим врстама електронских медија. 

Савладавањем студијског програма Телекомуникације, студенти стичу следеће 

предметно-специфичне способности: 

- познавање теоријских принципа и темељно овладавање практичним 

вештинама и методама које се  примењују за обављање стручних послова 

у оквиру дисциплине – Телекомуникације, у области електротехнике и 

рачунарства; 

- обученост за имплементацију, конфигурисање и експлоатацију савремене 

електронске и оптичке опреме у комуникационим системима, као и 

познавање мерних метода и метода за детекцију и отклањање кварова на 

системима преноса и уређајима у комуникационим мрежама; 

- коришћење стеченог знања из информационих технологија у 

имплементацији комуникационог софтвера и у програмирању апликација 

за мултимедију, као и администрирање база података; 

- одржавање рачунарских мрежа и администрирање мрежних оперативних 

система у радним организацијама различитих делатности; 

- организовање послова техничког одржавања опреме и пласирање услуга 

које пружају мобилни оператери; 

- извршавање послова у електронским медијима и послова техничког 

одржавања у телевизији и у поступку спровођења дигитализације 

телевизије увођењем специфичних адаптера код крајњих корисника, као и  

рад са опремом у ТВ студију; 

- развијене комуникационе способности и припремљеност за сарадњу са 

колегама, претпостављенима и клијентима, у домаћем и међународном 

окружењу; 

- познавање коришћења техничке документације на нашем и страном 

језику;  праћење стручне литературе, књига и часописа, на нашем и 

страном језику и прикупљање и коришћење информација корисних за 
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струку путем Интернета; 

- развијену свест о могућности и неопходности наставка студирања ради 

стицања дубљих знања из области телекомуникација ради обављања 

сложенијих и одговорнијих послова у струци. 

Циљ студијског програма Саобраћајно инжењерство је оспособљавање 

студената за успешан; упознавање са техникама планирања комуникационих 

система; анализа транспортних мрежа; обезбеђивање теоријске основе за 

разумевање модерних сервиса који се користе за управљање транспортних 

системима; примену квалитативних и квантитативних метода прогнозирања; 

дизајнирање и имплементација дистрибутивних система; пројектовање и креирање 

транспортних рута према различитим критеријумима. 

Компетентност свршених студента студијског програма Саобраћајно инжењерство 

исказује се кроз стечено знање, способности и вештине, индивидуални и тимски 

рад, остваривање ефикасности и ефективности пословања саобраћајно-

транспортних система у реалном времену.  

Завршавањем овог студијског програма, студенти (струковни инжењери саобраћаја-

специјалиста) стичу знања за: 

- идентификовање, анализу и решавање проблема који се јављају у 

професији, коришћење стручне литературе (праћење новина у струци);  

- овладавање специфичним вештинама потребним за обављање 

професије;  

- развој креативних способности разматрања проблема и способност 

критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и свести о 

неопходности непрестаног учења и усавршавања и после завршетка 

студија; 

- оперативни рад у регулисању и управљању радом у јединици поштанске 

мреже или логистичко-транспортним предузећима; 

- решавање проблема у реалним условима;  

- прикупљање, обрада и анализа података о обиму поштанских и 

логистичких услуга и токовима пошиљака, робе;  

- дефинисање организације рада;  

- избор возила и одређивање итинерера саобраћајних средстава;  

- праћење и формирање робних токова, услуге организовања транспорта 
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терета за трећа лица, организовање транспорта применом модерних 

технологија комбинованог транспорта, организовање и формирање 

логистичких ланаца; 

- примену различитих квалитативних и квантитативних метода у циљу 

оптимизација процеса и решавању различитих проблема у оквиру 

саобраћајно-транспортних предузећа и њихове делатности. 

Потребе за високообразованим саобраћајним инжењерима-специјалистима 

струковних студија исказују саобраћајна предузећа, мрежни оператори, регулаторна 

тела, инспекцијске службе и друге делатности. 

Студијски програм Електронске комуникације је настао као резлутат претходно 

акредитована два студијска програма кроз акредитацију 2007. године, и то: Мрежне 

технологије и Електронско пословање У периоду 2008-2012. године, наставни 

планови на студијским програмима Мрежне технологије и Електронско пословање 

усмерени су на оспособљавање студената за послове специјалисте у области 

производње, одржавања и експлоатације мрежне опреме, администрације мрежа, 

одржавања оптичких и мрежа мобилних комуникација, те овладавање знањем и 

вештинама у електронском пословању, а све у циљу директног укључивања у радни 

процес. 

Нови студијски програм Електронске комуникације, настао и акредитован 2012. 

године је задржао све, и од наставника и од студената, добро оцењене садржаје 

својих претходника, а у оквиру програма установљена су три модула: модул Мрежне 

технологије, модул Електронско пословање и модул Софтверско инжењерство. 

Циљ програма је постизање компетенције и овладавање знањем и вештинама у 

мрежним технологијама, електронском пословању и софтверском инжењерству, а 

ради директног укључивања у радни процес. Сврха студијског програма је 

обучавање студената за област рачунарских и телекомуникационих мрежа, 

електронског пословања и софтверског инжењерства.  

Исходи учења укључују: 

- пројектовање, имплементацију и одржавање ТК мрежа и система 

- увођење и администрирање мрежа нове генерације као главног носиоца 

физичког нивоа преноса 

- употреба апликација у електронском пословању пошта, банака и  других 
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организација које се баве услужном делатношћу 

- употребу  Web апликација у свакодневном пословању 

- способност дефинисања захтева које је потребно да испуне Web 

апликације 

- способност развоја и одржавања рачунарских апликација. 

- способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица, 

- примене знања у пракси, 

- развоја комуникационих способности и спретности као и сарадње са ужим 

социјалним и међународним окружењем. 

- професионалне етике. 

- темељно познавање и разумевање мрежних технологија 

- извршавање електронских услуга 

- развој и одржавање пословних Web апликација; 

- повезивања основних знања из савременог пословања са једне стране и 

развоја и одржавања пословних рачунарских апликација, са друге стране, 

као и њихове примене у свакодневном раду; 

- праћења и примене новина у рачунарским технологијама; 

- развоју вештина и способности у употреби знања у рачунарским 

технологијама; 

- употребе ифнормационо-комуникационих технологија у овладавању 

знањима о савременом пословању. 

Потреба за пројектовањем, експлоатацијом и одржавањем мрежа, напредних 

технологија Internet-a, Intranet-a и Web-a, и електронског пословања, постоји у 

компанијама различитих величина и профила и расте развојем савремених 

технологија. У нашој земљи су уназад неколико година Електронске комуникације у 

експанзији, али се и даље осећа потреба за обученим кадровима. На тржишту 

постоји потреба за стручним лицима способним да организују и пројектују мреже, 

али и да их и оджавају. Такође, потребно је да развијају и користе предвиђене 

вишенаменске апликације. Због тога је сврха специјалистичког студијског програма 

Електронске комуникације обучавање студената за ове експанзивне области 

дефицитарне кадровима. 

 

Обезбеђење исхода учења 

Наставни програми су базирани и усклађени са великим бројем појединачних 
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предмата али и целих студијских програма на факултетима и универзитетима у 

Европи и свету. За научну област електротехника и рачунарство: 

- Universität Heidelberg, Hochschule Heilbronn, Medizinische Informatik, 

- St George’s University of London, England, 

- Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia, 

- Colorado State University, Fort Collins, CO, USA, 

- École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, Switzerland, 

- University of Plymouth, Plymouth, England, 

- University of Sussex, Sussex, England, 

- University of Derby, Derby, England, 

- Napier University, Edinburgh, Scotland, 

- Monach University, Monach, Australia, 

- Hong Kong University, Hong Kong, China, 

- University of Bedfordshire, Bedfordshire, UK, 

- University of California, San Diego, 

- University of Minnesota, USA, 

- École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, Switzerland, 

- School of Information Technologies, University of Sydney, Australia, 

- University of Malaga, Spain, 

- University of Toronto, Canada, Engineering in Telecommunications, 

- University of Phoenix, USA, Bussines adminisatration/e bussines,   

- University of York, UK, Dept. of Computer science - Information Technology, 

- Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Србија. 

За научну област саобраћајно инжењерство: 

- Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, Hrvatska,  

- Faculty of Transport, Warsaw University of Technology, Polska, 

- Transport and Traffic Engineering, University POLITEHNICA of Bucharest, 

Romania, 

- Faculty of Transportation and Traffic Sciences, Technische Universitat, 

Dresden, Germany, 

- Fakulteta za pomorstvo i promet, Univerza v Ljubljani, Slovenija, 

- Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 

- Технички факултет, Универзитет у Новом Саду, Србија, 

http://eng.pw.edu.pl/
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- Kühne Logistics University Hamburg, Немачка, 

- Technische Universitat Munchen, Немачка, 

- International School of Management, Немачка, 

- University of Huddersfield, Велика Британија, 

- University of Greenwich, Велика Британија, 

- Linkoping University Шведска, 

- Techical University of Denmark, Дaнска. 

Студијски програми Поштанске и банкарске технологије и Собраћајно инжењерство 

су усклађени са савременим светским токовима и стањем струке и упоредиви су са 

сличним програмима на иностраним високошколским установама, тј. слични 

програми се може наћи на одређеном броју студија високих школа и факултета у 

Европи. 

Предметни наставници редовно усаглашавају наставне садржаје с референтним 

факултетима. Такође, дужност наставника је да садржину предавања и других 

облика наставе перманентно иновира и усклађује их са најновијим сазнањима и 

достигнућима. 

 

Начин успостављања склада између наставних метода, исхода учења и 

критеријума оцењивања  

Наставни процес се одвија према усвојеном плану и програму. Студентима су на 

располагању обавезни и изборни предмети предвиђени поменутим планом. 

Организовањем презентација предмета на почетку сваке школске године се 

омогућује боља информисаност студената пре самог избора предмета. На 

презентацијама предмета акценат је стављен на разговор са наставником, чиме се 

студент упознаје с планираним исходом учења, методом наставе и критеријумима 

оцењивања, односно добија сва обавештења потребна за добру оријентацију у 

погледу знања која се траже на испиту. Исход учења, метод извођења наставе и 

критеријум оцењивања за сваки предмет на сваком смеру презентовани су и на 

сајту Школе.  

Теоријска настава се изводи кроз предавања и интерактиван рад са студентима. 

Школа располаже довољним бројем наставника и сарадника за квалитетно 

обављање наставе. Наставници имају могућност да евидентирају присуство 

студената и њихово интересовање током предавања. На часовима појединих 

http://www.ism.de/
http://www.ism.de/
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предмета се организују  предавања по позиву. Предавачи се у том случају бирају из 

реда признатих стручњака у привреди који се баве пословима за које се показало да 

је неопходно да студенти добију информативна знања и из тих области. Термини 

заказаних предавања по позиву се објављују на огласним таблама и интернет 

страни Школе, како би студенти били правовремено обавештени. Присуство на 

поменутим предавањима може бити обавезно или факултативно у зависности од 

тематике и године студија. 

Праћење резултата наставног процеса, између осталог, спроводи се анкетама које 

имају за циљ оцену предмета, наставника који тај предмет предаје и студијског 

програма којем предмет припада. Резултати анкете се анализирају од стране 

наставника (анкета о педагошком раду) чији се извештаји сумирају и анализирају на 

састанцима катедри, односно од стране већа студијског програма. По питању 

наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања, посебна пажња се 

посвећује анализи: 

- оцена предмета који репрезентују студијски програм; 

- оцена стеченог теоријског и практичног знања; 

- иницијатива за промену: наставника, фонда часова, градива. 

Досадашње анализе указују да су намеравани исходи учења у оквиру студијских 

програма, на основу извештаја анкета задовољавајући, што је приказано у 

прилозима овог стандарда. 

Процедура анализе ових извештаја налаже укључивање Наставног већа и мера 

корекције уколико се примете неусклађености и аномалије. До сада није било таквих 

случајева. 

 

Табеле мапирања предмета 

Студијски програм Интернет технологије 

Исходи учења  Обавезни предмети 

 Усвајање модела и принципа објектно 
оријентисаног програмирања и њихово 
коришћење пројектовању и 
имплементацији софтвера. 

 Развој самосталних програма и 
програмских компонената на примеру 
одабраних програмских језика у најмање 
једном савременом окружењу за развој 
софтвера 

Основи програмирања 1 ++ 
Основи програмирања 2 ++ 
ООП . Java 1 +++ 

 План 2012: 
Основи програмирања 1 ++ 
Основи програмирања 2 ++ 
Основи ООП +++ 
ООП – C# 1 +++ 
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 Пројектовање база података, употреба 
стандардног језика база података, 
приступање бази података из одабраног 
програмског језика 

Базе података +++ 
Базе података – SQL сервер +++ 

 Дизајнирање статичких web страница 

 Пројектовање и имплементација web 
апликација 

Web дизајн ++ 
Web програмирање +++ 
Web програмирање – PHP +++ 

 План 2012 
Web дизајн ++ 
Web програмирање +++ 
Web програмирање – PHP1 +++ 
Web програмирање – PHP2 +++ 
Web програмирање – ASP +++ 

 Разумевање принципа и правила по 
којима раде рачунарске мреже 

 Разумевање улоге мрежних уређаја 
који омогућавају рад рачунарских мрежа, 
оперативних система мрежних уређаја и 
конфигурисање мрежних уређаја да би се 
обезбедио рад рачунарске мреже у 
зависности од постављених захтева.  

 Пројектовање рачунарских мрежа и 
имплементација безбедности у 
рачунарским мрежама. 

TCP/IP +++ 
Мрежни уређаји +++ 
Рачунарске мреже +++ 

 План 2012: 
TCP/IP архитектура +++ 
Мрежни уређаји +++ 
Мреже за приступ +++ 
Рачунарске мреже +++ 
Пројектовање рачунарских мрежа +++ 
Безбедност рачунарских мрежа +++ 

 Познавање улоге сервера, инстирање 
мрежних сервиса на серверима, 
управљање мрежним ресурсима и 
корисницима на примеру оперативних 
система који се најчешће користе. 

 Имплементација cloud-a у рачунарским 
мрежама. 

Оперативни системи 
Администрирање система – Windows +++ 
Администрирање система – Linux +++ 

 План 2012: 
Администрирање система – Windows +++ 
Администрирање система – Linux +++ 
Cloud – Windows +++ 
Cloud – Linux +++ 

 

Студијски програм Поштански и банкарске технологије 

Исходи учења  Обавезни предмети 

 Знање које студентима омогућава 
идентификовање, анализу и решавање 
проблема који се јављају у професији, 
коришћење стручне литературе (праћење 
новина у струци) и омогућавање наставка 
студија, у случају да се студенти за то 
определе 

Основи структуирања рада  
Статистика 
Поштанске услуге и мрежа 
Менаџмент 
Електронске поштанске услуге  
Логистички сервиси  
Поштанска технологија 
Интернет  
Пословне комуникације  
ТК сервиси  
Банкарство и платни промет 
Електронско банкарство 

 План 2012: 
Економија 
Менаџмент 
Поштанске услуге 
Електронске поштанске услуге 
Поштанска технологија 
Логистички сервиси 
Еколошки менаџмент 
Пословне комуникације 
Информационо-комуникациони сервиси 
Банкарство и платни промет 

http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/osnovi_struktuiranja_rada
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/statistika
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanske_usluge_i_mreza
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/menadzment
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/epu
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/logisticki_servisi
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanska_tehnologija
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/internet
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/poslovne_komunikacije
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/tk_servisi
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/bankarstvo_platni_promet
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/el_bankarstvo
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Ekonomija.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Menadzment.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Elektronske_postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Postanska_tehnologija.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Logisticki_servisi.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Ekoloski_menadzment.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Poslovne_komunikacije.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Informaciono_komunikacioni_servisi.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Bankarstvo_i_platni_promet.pdf
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Електронско банкарство 
Поштанско право 
Управљање квалитетом 

 Овладавање специфичним практичним 
вештинама потребним за обављање 
професије;  

Поштанске услуге и мрежа 
Практична настава 1 
Стручна пракса 
Практична настава 2 

 План 2012: 
Поштанске услуге 
Практукум из поштанских услуга 
Практикум из поштанског саобраћаја 
Практикум из благајничког пословања 
Практикум из шалтерског пословања 
Стручна пракса 

 Развој креативних способности 
разматрања проблема и способност 
критичког мишљења, развијање 
способности за тимски рад и свести о 
неопходности непрестаног учења и 
усавршавања и после завршетка студија. 

Поштанске услуге и мрежа 
Електронске поштанске услуге 
Логистички сервиси 
Поштанска технологија 
ТК сервиси   
Банкарство и платни промет 
Електронско банкарство 
Практична настава 1 
Стручна пракса 
Практична настава 2 

 План 2012: 
Поштанске услуге 
Електронске поштанске услуге 
Логистички сервиси 
Поштанска технологија 
Информационо-комуникациони сервиси 
Банкарство и платни промет 
Електронско банкарство 
Практукум из поштанских услуга 
Практикум из поштанског саобраћаја 
Практикум из благајничког пословања 
Практикум из шалтерског пословања 
Стручна пракса 

 Оперативни рад у регулисању и 
управљању радом у јединици поштанске 
мреже или банци, решавање проблема у 
реалним условима 

Основи структуирања рада 
Практична настава 1 
Стручна пракса 
Практична настава 2 

 План 2012: 
Практукум из поштанских услуга 
Практикум из поштанског саобраћаја 
Практикум из благајничког пословања 
Практикум из шалтерског пословања 
Менаџмент 

 Прикупљање, обрада и анализа 
података о обиму поштанских и 
финансијских услуга и токовима 
пошиљака;  

Статистика 
Поштанске услуге и мрежа 
Поштанска технологија 
Банкарство и платни промет 

 План 2012: 
Статистика 
Поштанске услуге 
Поштанска технологија 
Банкарство и платни промет 

 Дефинисање организације рада; 

Основи структуирања рада 
Менаџмент 

 План 2012: 
Менаџмент 

http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Elektronsko_bankarstvo.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Postansko_pravo.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Upravljanje_kvalitetom.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanske_usluge_i_mreza
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/prakticna_nastava_1_pbt
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/strucna_praksa
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/prakticna_nastava_2_pbt
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskih_usluga.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskog_saobracaja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_blagajnickog_poslovanja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_salterskog_poslovanja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Strucna_praksa.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanske_usluge_i_mreza
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/epu
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/logisticki_servisi
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanska_tehnologija
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/tk_servisi
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/bankarstvo_platni_promet
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/el_bankarstvo
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/prakticna_nastava_1_pbt
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/strucna_praksa
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/prakticna_nastava_2_pbt
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Elektronske_postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Logisticki_servisi.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Postanska_tehnologija.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Informaciono_komunikacioni_servisi.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Bankarstvo_i_platni_promet.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Elektronsko_bankarstvo.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskih_usluga.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskog_saobracaja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_blagajnickog_poslovanja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_salterskog_poslovanja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Strucna_praksa.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/osnovi_struktuiranja_rada
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/prakticna_nastava_1_pbt
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/strucna_praksa
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/prakticna_nastava_2_pbt
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskih_usluga.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskog_saobracaja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_blagajnickog_poslovanja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_salterskog_poslovanja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Menadzment.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/statistika
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanske_usluge_i_mreza
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanska_tehnologija
http://www.ict.bg.ac.rs/studijski_programi/predmeti/bankarstvo_platni_promet
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Statistika.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Postanska_tehnologija.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Bankarstvo_i_platni_promet.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/osnovi_struktuiranja_rada
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/menadzment
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Menadzment.pdf
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Управљање квалитетом 

 Избор возила и одређивање 
итинерера саобраћајних средстава; 

Логистички сервиси  
Поштанска технологија 

 План 2012: 
Логистички сервиси  
Поштанска технологија 
Практикум из поштанског саобраћаја 

 Праћење и формирање робних токова, 
услуге организовања транспорта терета за 
трећа лица, организовање транспорта 
применом модерних технологија 
комбинованог транспорта, организовање и 
формирање логистичких ланаца, 
дефинисање и организовање ланаца 
снабдевања, организација рада у РТЦ, 
организација и управљање радом 
складишта и складишне претоварне 
механизације. 

Поштанске услуге и мрежа 
Логистички сервиси  
Поштанска технологија 

 План 2012: 
Поштанске услуге 
Логистички сервиси  
Поштанска технологија 
Практикум из поштанског саобраћаја 

 

Студијски програм Телекомуникације 

Исходи учења  Обавезни предмети 

 Знање које студентима омогућава 
идентификовање, анализу и решавање 
проблема који се јављају у професији, 
коришћење стручне литературе (праћење 
новина у струци) и омогућавање наставка 
студија, у случају да се студенти за то 
определе. 

Електротехника 
Мерења 
Дигиталне телекомуникације 
Телекомуникационе мреже 1 
Телекомуникационе мреже 2 
Бежичне телекомуникације 
IP умрежавање  
Транспортни системи 
Мрежни уређаји 
Оптичке телекомуникације 
Мобилне телекомуникације 
Стручна пракса 

 Оспособљеност студената за 
ефикасно уклапање у радне процесе  
сектора за одржавање, производњу и 
експлоатацију телекомуникационе опреме 
(приступни системи и системи преноса), 
одржавање рачунарских мрежа, оптичких 
телекомуникационих уређаја, модема и 
других терминалних уређаја. 

Дигиталне телекомуникације 
Телекомуникационе мреже 1 
Телекомуникационе мреже 2 
Бежичне телекомуникције 
Оптичке телекомуникације 
Мрежни уређаји 
Мобилне телекомуникације 
IP телефонија  
Мреже за приступ 
Антене 
Стручна пракса 

 Владање напредним вештинама у 
коришћењу рачунара и способност за 
програмирање као и познавање савре-
мених информационих технологија, дип-
ломираним студентима пружа шансу за 
запошљавање на пословима админис-
тратора мреже, креатора и админис-
тратора базе података, дизајнера Web 
сајтова на Интернету, администратора у 
електронском пословању и програмера 
актуелних апликација. 

Основи програмирања 1 
Телекомуникационе мреже 1 
Телекомуникационе мреже 2 
IP умрежавање 
Мрежни уређаји 
Рачунарске мреже 
Администрирање система Windows 1 
Стручна пракса 

http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Upravljanje_kvalitetom.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/logisticki_servisi
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanska_tehnologija
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Logisticki_servisi.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Postanska_tehnologija.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskog_saobracaja.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanske_usluge_i_mreza
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/logisticki_servisi
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/osnovne_studije/predmeti/postanska_tehnologija
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/I_godina/Postanske_usluge.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Logisticki_servisi.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/II_godina/Postanska_tehnologija.pdf
http://www.ict.bg.ac.rs/sites/default/files/pdfs/opis_predmeta/plan_2012/pbt/III_godina/Praktikum_iz_postanskog_saobracaja.pdf
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 Избором одговарајућих предмета 
студенти могу креирати свој профил тако 
да буду успешни у пословима везаним за 
електронске медије, посебно у телевизији 
на техничким пословима у ТВ студију. 

Дигиталне телекомуникације 
Антене 
Бежичне телекомуникације 
Мобилне телекомуникације 
Мултимедијалне телекомуникације 

 Студенти који су дипломирали на 
студијском програму Телекомуникације, 
традиционално се запошљавају у радним 
јединицама предузећа „Телеком Србија“, 
а.д., где успешно обављају послове 
увођења нових услуга, експлоатације и 
одржавања комутационих система и 
система преноса. 

Телекомуникационе мреже 1 
Телекомуникационе мреже 2 
Бежичне телекомуникације 
IP умрежавање 
Мрежни уређаји 
Транспортни системи 
Мобилне телекомуникације 
Оптичке телекомуникације 
Антене 
Мреже за приступ 
Стручна пракса 

 Студенти се могу запослити у 
приватним фирмама које пружају нове 
услуге корисницима, где им стечено знање 
олакшава увођење нових услуга као и 
експлоатацију и одржавање система. 

Телекомуникационе мреже 1 
Телекомуникационе мреже 2 
Бежичне телекомуникације 
IP умрежавање 
Мрежни уређаји 
Мреже за приступ 
IP телефонија 
Мобилне телекомуникације 
Стручна пракса 

 
Студијски програм Саобраћајно инжењерство 

Исходи учења  Обавезни предмети (План 2012) 

 Способност организације и 
управљања у области пружања 
транспортно-логистичких услуга; 

 

Планирање комункационих система  
Управљање ланцима смабдевања 
Информациони системи у логистици  
Корпоративна стратегија 
Пословно право  

 Разумевање улоге информационих 
технологија у ефикасности функцио-
нисања транспортно-логистичких система.  

 Познавање система за подршку 
одлучивању и лоцирању објеката. 

 Разумевање принципа и правила по 
којима функционише ГПС технологија, 
географски информациони систем, 
локацијски сервиси. 

 Усвајање принципа интегрисања ГИС 
технологије и транспортне примене; 

 Овладавање специфичним практичним 
вештинама у оквиру концепта пословне 
интелигенције (DMS) и електронског 
пословања. 

Информациони системи у логистици  

 Имплементација квалитативних и 
квантитативних метода од значаја за 
планирање комуникационих система.  

 Анализа и димензионисање ресурса 
комуникационе мреже.  

 Примена одабраних модела и метода 
операционих истраживања. 

 Примена одабраних модела и метода 
прогнозирања броја корисника комуни-
кационих сервиса и димензионисања 

Планирање комункационих система  
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ресурса комуникационих мрежа. 

 Примена алгоритама за решавање 
проблема рутирања саобраћајних 
средстава, токова саобраћаја кроз мрежу. 

 Разумевање основних појмови и 
стицање основног знања о врстама 
логистичких токова и логистичких центара. 

 Разумевање принципа и правила по 
којима се структура услуга и подсистеми 
логистичког центра мењају према 
захтевима робних токова. 

 Разумевање критеријума за избор 
локације логистичког центра.  

 Разумевање и уочвање технолошко-
просторних карактеристика логистичких 
центара. 

 Разумевање улоге параметара грави-
тационе зоне терминала, разумевање и 
примена критеријума и поступака за избор 
макро и микро локације терминала. 

 Анализа токова преко логистичког 
центра и захтева за димензионисање 
подсистема робних терминала. 

Робно-транспортни центри  
 

 Сагледавање и разумевање природе 
дистрибуцијске логистике, садржаја и 
процеса управљања ланцима 
снабдевања; 

 Примена алата за оптимизацију 
процеса у појединим фазама ланаца 
снабдевања. 

 Анализа и димензионисање ресурса у 
појединим фазама ланаца снабдевања. 

 Прогнозирање тражње. 

 Анализа локације објеката у ланцу 
снабдевања. 

 Примена алгоритама за решавање 
проблема рутирања саобраћајних 
средстава. 

Управљање ланцима смабдевања 

 Стицање вештина стварања вредности 
за купца, обезбеђивање конкурентске 
предности на тржишту; 

 Спровођење анализе шанси и 
опасности из окружења, могућности и 
слабости предузећа; 

 Дефинисање могућих праваца развоја 
предузећа, избор оптималне стратегије; 

Корпоративна стратегија 
 

 Израда уговора као основног средства 
правног промета из одређених области, 
Сагледавање и коришћење основних 
правних норми, правних чињенице и 
правних послова, препознавање и 
коришћење пословног права у регулисању 
пословања и манаџмента; 

 Способност и вештина ефикасне 
комункације као основа за остварење 
врхунских пословних односа, лични-
менаџмент и менаџмент пословних веза и 
односа 

Пословно право  
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Студијски програм Електронске комуникације 

Исходи учења  Обавезни предмети 

 Пружање системских знања из 
пројектовања телекомуникационих мрежа 
и система различите намене. 

 Упознавање са стандардизацијом и 
законском регулативном у области 
постављања ТК и сигналне инсталације. 

 Анализа, техничка подршка, продаја, 
одржавање, систем интеграције видео 
надзора и других видова сигналне 
инсталације. 

Пројектовање мрежа+++ 
Видео надзор+++ 
 

 Упознавање са најновијим техничким 
решењима која се нуде за реализацију 
телекомуникационих мрежа нове 
генерације и то на нивоу функционисања 
појединих уређаја и комплетног система. 

 Принципи бежичног преноса и 
стандардизација. 

 Реализација бежичне LAN мреже. 

 Системска знања у области техника 
преноса у транспортним и приступним 
мрежама, на бази различитих медијума за 
пренос информација (оптичка, проводна- 
бакарна инфраструктура, бежични 
пренос).  

Мреже нове генерације+++ 
Бежичне мреже+++ 
Оптичке мреже++ 

 Разумевање основних појмова и 
суштине рутирања и рада рутера. 

 Конфигурисање и одржавање мрежних 
уређаја и анализа проблема везаних за 
рутирање и протоколе. 

 Разумевање принципа преноса 
различитог саобраћаја путем различитих 
протокола преко обједињених 
комуникација и упознавање са детаљима 
за реализацију обједињених комуникација 
у пословном окружењу. 

Технике рутирања+++ 
Обједињене комуникације++ 
 

 Разумевање стратегија и метода 
пројектовања софтвера.  

 Анализа и синтеза принципа и техника 
вишеслојног, дистрибуираног, сервисно 
орјентисаног програмирања.  

 Рад са подацима и методама трансфо-
рмације релационог у објектни модел.  

 Примена алата и техника које се 
користе у анализи и оцењивању квалитета 
софтвера. 

Пројетовање софтвера +++ 
Управљање подацима +++ 
Web tehnologije ++ 

 Разумевање концепта пословне 
интелигенције и различитих моделиа 
података у различитим компонентама 
система.  

 Пројектовање и анализа релационог и 
data store модела. Разумевање улоге 
Складишта података. 

 Имплементација SQL-a кроз рад са  
језиком PL/SQL. Разумевање и крошћење 

Upravljanje podacima ++ 
Programiranje baza +++ 
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компонентама PL/SQL-а, коришће и 
креирање Процедура, Фунцкија, Тригера. 

 Оспособљавање студената за 
самосталну  реализацију динамичких web 
сајтова применом CMS-a као и писање 
самосталог кода за потребе модификације 
постојећих или креирања нових 
функционалности. 

 Пројектовање и имплементација web 
апликација. 

 Оспособљавање студената за креира.-
е и имплементацију функционалности, 
графичких анимација и актуелних plug-in 
решења са циљем реализације 
интерактивних и динамичких сајтова који 
прате савремене трендове тржишта.  

Web технологије +++ 
Напредно web програмирање +++ 

 Упознавање са вештинама стварања 
вредности за купца, односно обезбеђења 
конкурентске предности на тржишту. 
Оспособљавање студената да анализирају 
шансе и опасности из окружења, исте 
доводе у везу са могућностима и 
слабостима предузећа и на тај начин 
дефинишу могуће правце развоја 
предузећа. 

 Сагледавање конкурентске предности, 
дефинисање спровођења различитих 
пословних стратегија, избор оптималне 
стратегије. 

 Стицање знања о комуникационим 
моделима кроз увод у неуро-лингвистичко 
програмирање (НЛП) који садржи технике 
и методе за ефикасно и успешно 
комуницирање у пословању. 

 Способност и вештина ефикасне 
комункације као основа за остварење 
врхунских пословних односа, успешан 
лични-менаџмент и успешан менаџмент 
пословних веза и односа.  

 Примене техника препознавања 
репрезентативног система у комуникацији, 
препознавања метапрограма у 
комуникационим односима, правилног 
дефинисања циљева, успешне прирпеме и 
вођења састанака и преговора. 

Корпоративна стратегија+++ 
Комуникациони модели+++ 

 Упознавање студената са појмовима и 
значајем електронског пословања у 
услужним и банкарским делатностима, 
коришћење појединих апликација, 
могућности и перспективе Е-пословања. 

 Кроз осмишљену систематизацију 
дефинисање положаја и међусобне 
релације између главних елемената овог 
пословања. упознавање савремених 
приступа за решавање проблема за 
најважније форме е-пословања 

 Упознавање студената са начинима и 
протоколима међубанкарских плаћања, 
везаним за све финансијске трансфере 

Е пословање+++ 
Системи међубанкарских комуникација+++ 
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 Потпуно разумевање развијених 
система плаћања, као и практична 
реализација знања стечених на овом 
предмету, у смислу креирања и тумачења 
комплексних swift порука. 

 

Процене постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења 

За студијски програм Интернет технологије процене потигнућа студената у 

постизању намераваних исхода учења праве се на основу следећих показатеља.  

Оспособљености студената да самостало или у тиму развију и имплементирају 

софтвер и то самосталне и мрежне апликације као и web апликације. Процена се 

обавља на основу успеха у решавању проблема кроз семинарске радове и пројекте 

у оквиру предмета студијског програма, као и кроз предмете Практикум 1 и 

Практикум 2 које студенти могу радити из одабране области. 

Оспособљености студената да самостало или у тиму администрирају рачунарском 

мрежом састављеном од рутера свичева, сервера и клијентских рачунара. Ове 

провере се обављају у лабораторији за рачунарске мреже која се састоји од 12 

рутера, 12 Ethernet свичева и 18 рачунара у оквиру предмета Практикум 1 и 

Практикум 2. 

Предметни наставници студијског већа Поштанске и банкарске технологије, 

поред наставног програма теоријске и практичне наставе, јасно су дефинисали и 

знања и вештине које се од студената траже на испиту, предиспитним активностима 

које студент треба да обави, као и начину вредновања предиспитних обавеза и 

самог испита. Осим тога, за све предмете је дефинисан и списак литературе 

потребне за припрему испита: обавезан уџбеник за одговарајући предмет (списак 

обавезних уџбеника) и шира литература. Сви ови подаци су јасно презентовани 

студентима на представљању предмета али и на првом часу предавања из сваког 

предмета. 

Постизањем услова на предиспитним обавезама и полагањем испита, предметни 

наставник гарантује да је студент испунио захтеве дефинисане кроз исход учења. 

Оцена 6 обезбеђује да ови услови буду испуњењи док веће оцене указују на 

посебна ангажовања студента и њихову склоност ка одређеној материји. На тај 

начин сви студенти који су положили испит су кроз серију тестирања потврдили 

испуњеност исхода предмета. 

Студенти имају могућност процене наставног процеса кроз анкету о студијском 
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програму. Према студентској процени сви предмети су оцењени високим оценама. 

Вежбе су углавном оцењене са нешто већом оценом што иде у прилог чињеници да 

је на овом смеру веома много урађено на практичном оспособљавању студената за 

послове којима ће се бавити у будућности. Најбољи показатељ исхода учења је 

видљив кроз оспособљеност студената на предметима: Практикум из поштанских 

услуга, Практикум из поштанског саобраћаја, Практикум из благајничког пословања 

и Практикум из шалтерског пословања, који се реализује у живом раду у јединици  

поштанске мреже 11108 Београд 12, Поште Србије. 

На представљању предмета, као и на првом часу предавања из сваког предмета, 

предметни наставници већа студијског програма Телекомуникације, поред 

наставног програма теоријске и практичне наставе, јасно дефинишу која знања и 

вештине се очекују од студената на предиспитним обавезама. Студентима се 

објашњава начин вредновања предиспитних обавеза као и начин одржавања и 

вредновања испита. Поред тога, за све предмете је дефинисан списак литературе 

потребне за припрему испита: обавезан уџбеник за одговарајући предмет (списак 

обавезних уџбеника) и шира литература.  

Провером теоријског знања и практичних вештина кроз предвиђене предиспитне 

обавезе, студент стиче право на излазак на испит само уколико прикупи минимални 

предвиђени број поена. Уколико студент на испиту покаже задовољавајући ниво 

знања, предметни наставник гарантује да студент испуњава захтеве дефинисане 

кроз исходе учења. Оцена 6 гарантује да је студент показао минимални ниво 

теоријског знања и вештина, који му гарантује минималан прихватљив квалитет 

остварених исхода. Веће оцене указују на виши ниво савладаности градива и 

квалитетније постизање исхода учења. На тај начин су сви студенти који су 

положили испит, потврдили испуњеност исхода учења у оквиру датог предмета. 

Прикупљањем статистичких података о постигнутом успеху студената, током 

испитних рокова једне школске године и њиховом анализом по завршетку школске 

године, утврђује се квалитет постигнутих исхода учења за студијски програм 

Телекомуникације. Анализира се испуњеност предиспитних обавеза, излазност и 

пролазност студената на испитима, број покушаја полагања испита, средња 

пролазна оцена из свакаког предмета, број покушаја полагања, број студената 

студената који су положили испит из предмета и број студената који у наредној 

школској години морају поново похађати наставу из предмета. Сумирањем података 
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добијених за све предмете процењује се ниво испуњености исхода студијског 

програма. Добијени резултати указују на предмете у којима је остварен бољи исход 

учења и оне где је исход учења лошији. На ове показатеље треба посебно обратити 

пажњу и указати наставницима које мере треба да предузму како би се исход учења 

из њихових предмета побољшао. 

На студијском програму Саобраћајно инжењерство процена постигнућа 

студената у постизању намераваних исхода учења се у највећој мери спроводи кроз 

систематску и континуирану проверу знања. Предметни наставници имају обавезу 

да кроз различите облике тесова, колоквијума, вежби у лабораторијама, одбране 

семинарских радова, испита као и кроз анализу ангажовања студената на часовима 

изврше вредновање стеченог студентског знања. Вредновање теоријског и 

практичног знања обавља се током целог триместра кроз предиспитне обавезе и 

испит при чему тек након испуњења свих обавеза студент добија коначну оцену 

стеченог знања.  

Процена достигнућа студената у погледу предвиђених исхода учења се на 

студијском програму Електронске комуникације спроводи поступком кроз више 

различитих теоријских и практичних начина провере знања. 

У оквиру свих модула цени се оспособљеност студената да самостало или у тиму 

развију и имплементирају софтвер и то самосталне и мрежне апликације као и web 

апликације. Такође, студенти треба да самостално или у тиму развију пројекат 

извођења телекомуникационих система различите намене. Оцењује се и 

оспособљеност студената да самостално или у тиму администрирају рачунарском 

мрежом састављеном од рутера свичева, сервера и клијентских рачунара, као и да 

врше конфигурацију ових уређаја. Имплементација система комуникација у 

пословном окружењу, начини контроле и одржавања ових система се такође 

проваравају кроз практичну и теоријску проверу знања. Примена софтвера у 

праћењу токова новца и увођењу нових тенденцдија е-пословања се проверава кроз 

рад студената на конкретним примерима у реалном или виртуелном фискалном 

систему. Укупна оцена се обавља на основу успеха у решавању проблема кроз 

семинарске радове и пројекте у оквиру предмета студијског програма. 

 

Активности учења потребне за достизање очекиваних исхода учења  

Активности учења се реализују према акредитованим програмима представљеним 
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Књигом предмета за сваки студијски програм, и усклађеним са препорукама 

Болоњског процеса. Сви предмети неопходни за постизање исхода учења се 

реализују кроз организоване предиспитне и испитне активности. Свака од 

активности је део укупних ЕСПБ бодова предвиђених за конкретан предмет. 

Предиспитне активности подразумевају реализацију свих или неких од набројаних: 

- лабораторијске вежбе – подразумевају индивидуално ангажовање 

студената на реализацији предвиђене тематике у лабораторијама у 

терминима који се дефинишу распоредом на почетку сваког триместра. 

Лабораторијске вежбе се организују тако да сваки студент има своје радно 

место и стручни надзор наставника/сарадника. Овај вид предиспитних 

обавеза је обавезан, тако да се организује надокнада у оквиру триместра 

за случај оправданог одсуства. Број предиспитних поена који се остварује 

реализацијом је различит за различите предмете, а јасно представљен 

Књигом предмета и детаљно објашњен на првом часу студентима; 

- аудиторне вежбе – подразумевају групни рад са студентима у вези 

савладавања градива, најчешће кроз примере који се анализирају усмено, 

на табли или помоћу аудио и видео презентација. Овај вид предиспитних 

обавеза најчешће подразумева тимски рад у групама, чиме се студенти 

мотивишу да тимски проналазе заједничко решење, анализирају, 

упоређују и доносе закључке. Број предиспитних поена који одговара овом 

виду активности се разликује за различите предмете, јасно је 

представљен Књигом предмета и детаљно објашњен на првом часу 

студентима; 

- колоквијуми – подразумевају организоване провере знања у испитним 

условима, дефинисани распоредом на нивоу Школе, како би се избегло 

преклапање два или више колоквијума, или преклапање са терминима 

заказаних лабораторијских вежби. У случају већег броја кандидата, 

додатно се ангажују дежурни наставници. Број поена остварених овом 

предиспитном обавезом разликује се за различите предмете, јасно је 

представљен Књигом предмета и детаљно објашњен на првом часу 

студентима; 

- тестови (кратке провере знања) – подразумевају кратке провере знања у 

договору са студентима, који се прегледа и евидентира од стране 
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предметног наставника. Ова активност има за циљ подстицање 

континуалног учења и бољу припремљеност за полагање колоквијум и 

испита. Број поена остварених овом предиспитном обавезом разликује се 

за различите предмете, јасно је представљен Књигом предмета и детаљно 

објашњен на првом часу студентима; 

- семинарски радови – подразумевају самостални рад студената у циљу 

истраживања стручне литературе и проширивања стручних знања 

стечених на часовима наставе. Израда и одбрана семинарских радова се 

врши према упутствима ментора-наставника у току трајања триместра. 

Број поена остварених овом предиспитном обавезом разликује се за 

различите предмете, јасно је представљен Књигом предмета и детаљно 

објашњен на првом часу студентима; 

- домаћи радови – подразумевају индивидуали рад ван Школе, који се 

прегледа и евидентира од стране предметног наставника. Ова активност 

има за циљ подстицање континуалног учења и бољу припремљеност за 

полагање колоквијум и испита. Број поена остварених овом предиспитном 

обавезом разликује се за различите предмете, јасно је представљен 

Књигом предмета и детаљно објашњен на првом часу студентима; 

- стручне посете – подразумевају групне посете стручним компанијама или 

културним установама (типа музеја) у циљу бољег сагледавања позиције 

струке, упознавања са реалним условима пословања и едуковања из 

различитих извора знања. Ове посете није могуће представити Књигом 

предмета, јер подразумевају активности зависне од ваншколских фактора: 

могућност организације посете, ангажовање стручних водича и сл. Број 

предиспитних поена који је могуће остварити овим видом ангажовања 

најчешће износи занемарљиво у односу на све остале предиспитне 

активности, или се спаја са неком другом предиспитном активношћу што је 

јасно наглашено на почетку реализације предмета; 

- присуство стручним предавањима – подразумева организовано присуство 

предавању по позиву на нивоу Школе. Присуство може бити обавезно или 

факултативно у зависности од тематике предавања, о чему се студенти 

обавештавају у предвиђеном року на огласним табламаи интернет страни 

Школе; 
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Испитне активности се према Закону о Високом образовању и на основу препорука 

Болоњске декларације реализују у терминима дефинисаним календаром рада у 

писменом или усменом облику. Организација испита подразумева дефинисање 6 

испитних рокова, у којима нема било каквих других активности студената. Распоред 

испита се прави у складу са равномерним оптерећењем који онемогућују 

истовремено одржавање испита из исте школске године студента. Испитна 

атмосфера подразумева ангажовање одговарајућих учионица и довољног броја 

дежурних наставника у термину одржавања испита. Распоред испитних рокова је 

објављен на огласним таблама и интернет странама Школе - 

http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/kalendar/kalendar_rada и  

http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/raspored_ispita.  

Пример реализације предиспитних и испитних активности је у наставку дат за 

предмет на студијском програму Интернет технологије и предмет на студијском 

програму Телекомуникације. 

На студијском програму Интернет технологије активности потребне за достизање 

очекиваних исхода учења дате су за предмет Мрежни уређаји из области 

рачунарских мрежа. 

Предмет Мрежни уређаји има 6ЕСПБ и следећи број часова активне наставе: 

- 30 часова предавања 

- 10 часова вежби у учионици 

- 20 часова лабораторијских вежби. 

Укупан број поена на предиспитним обавезама је 45, а испит доноси 55 поена. 

Предиспитне обавезе се састоје од следећих активности: 

- два теста, сваки се вреднује са по 10 поена, укупно 20 поена 

- лабораторијски колоквијум на крају курса 15 поена 

- кратки тестови који се спроводе на лабораторијским вежбама укупно 10 

поена. 

Два теста који носе по 10 поена раде се у току триместра у посебним терминима у 

трајању од по 90 минута. С обзиром да триместар има десет наставних недеља, 

планом извођења наставе из предмета предвиђено је да се први тест ради у 

четвртој или петој недељи, а други у осмој или деветој недељи наставе. У којим 

недељама се ради тестирање одређује се распоредом тестова и колоквијума за тај 

http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/kalendar/kalendar_rada
http://www.ict.bg.ac.rs/studiranje/raspored_ispita
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триместар који се прави тако да студенти буду што је могуће равномерније 

оптерећени по наставним недељама зависно од активности на свим предметима 

триместра. 

Лабораторијске вежбе се раде у лабораторији за рачунарске мреже са опремом за 

наставу која се састоји од два ормана са укупно дванаест рутера и дванаест 

Ethernet switch-ева и 18 рачунара. У лабораторији студенти вежбају повезивање 

рачунарских мрежа и конфигурисање мрежних уређаја. Лабораторијски колоквијум 

се ради у последњој наставној недељи,  и траје 45 минута. Сваки студент 

самостално решава неки од задатих проблема за које су оспособљени на редовним 

лабораторијским вежбама. 

Кратки тестови и оцењивање на лабораторијским вежбама носе укупно 10 поена. 

Ако студенти раде кратак тест он се обавља на почетку лабораторијске вежбе у 

трајању од 5 до 10 минута. Оцењује се припремљеност студената за извођење 

лабораторијске вежбе. Усмено испитивање обавља се у току извођења 

лабораторијских вежби. 

Студент стиче услов за полагање испита ако од 45 поена са предиспитних обавеза 

освоји 20 поена од којих бар 10 мора бити освојенао на лабораторијском 

колоквијуму или кратким тестовима у лабораторији. 

Испит има комбиновану форму и састоји се од укупно 15 до 20 питања и задатака и 

то: 

- 5 до 8 питања у облику теста за чије решавање је потребно разумевање и 

повезивање материје целог предмета 

- 3 до 5 кратких задатака 

- 5 до 8 питања на која студенти дају одговоре у облику текста. 

Укупан број часова наставе у школи је 60 и то 30 часова предавања, 10 часова 

вежби у учионици и 20 часова лабораторијских вежби. У укупном броју бодова, ових 

60 школских часова доноси 2 бода ЕСПБ. 

За успешно савладавање градива током трајања наставе поребно је 6 сати 

самосталног рада недељно односно укупно 60 сати. Додатна припрема, односно 

понавњање градива за сваки два колоквијума у облику теста и лабораторијски 

колоквијум је по 5 сати, односно укупно 15 сати. За припрему испита у првом 

испитном року по завршетку наставе потребно је додатних 20 сати. Укупно је 
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потребно 95 сати самосталног рада студента што се вреднује са 3 бода ЕСПБ. 

Укупно време трајања провере знања је око 5 сати и то: за два колоквијума по 90 

минута, лабораторијски колоквијум 45 минута и испит 90 минута, укупно 315 минута. 

У време провере знања нису урачунати кратки тестови и кратко испитивање на 

самим лабораторијским вежбама. Саме провере знања вреднују са 1 бод ЕСПБ. 

Настава из предмета Дигиталне телекомуникације се изводи кроз предавања и 

вежбе с фондом часова 4+2+3, тј. 40 часова предавања, 20 часова аудиторних 

вежби и 30 часова лабораторијских вежби у триместру. Предмет носи 9 ЕСПБ. 

На предавањима се излаже предвиђено градиво уз неопходна објашњења која 

доприносе бољем разумевању предметне материје. На аудиторним вежбама, које 

прате предавања, решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно 

илуструју градиво. Осим тога, дају се и додатна објашњења градива које је излагано 

на предавањима. На лабораторијским вежбама, студенти користе мерне уређаје и 

рачунарске симулације да би практично проверили знања стечена на предавањима. 

Континуирано ангажовање студената током триместра обезбезбеђује се кроз: 

домаће задатке (који носе 10% укупног броја поена на испиту), два теоријска 

колоквијума (по 15% поена) и лабораторијски колоквијум (20% поена). Похађање 

свих лабораторијских вежби и полагање лабораторијског колоквијума су обавезни, 

док израда домаћих задатака и теоријски колоквијуми нису обавезни. На 

предиспитним обавезама студенти могу стећи максимално 60 поена. Сам испит 

носи максимално 40 поена. 

Успешно савладавање обавезног дела предиспитних активности је гаранција да је 

студент стекао минимални ниво знања из предмета, које ће му омогућити излазак на 

испит. Студенти полажу испит писмено; студент добија у писаној форми питања на 

која треба тачно да одговори и задатке које треба тачно да реши. Минимални број 

поена који је потребно освојити да би се положио завршни испит је 20, а 

максимални 40. 

Однос ЕСПБ, поена по појединим обавезама и времена које студенте треба да 

уложи за успешно савладавање обавеза је следећи: 

Активност на часовима предавања, аудиторних и лабораторијских вежби је 

сразмерно 4 ЕСПБ. Узимајући у обзир број часова ово је сразмерно оптерећењу од 

75 сати. 
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Све остале предиспитне обавезе могу се сврстати у преосталих 5 ЕСПБ, што је 

поново 80 сати. Од тога следеће активности просечно захтевају око: 

- теоријски колоквијуми: 2 x15  = 30 сати рада, 

- домаћи задаци : 30 сати рада, 

- завршни лабораторијски колоквијум: 20 сати рада. 

На овај начин, просечан студент поред часова активне наставе, на нивоу триместра 

има још око 80 сати самосталног рада, за постизање максимално предвиђених 

бодова на свим активностима. Како у триместру постоји 10 радних недеља, учењем 

у континуитету, потребно је уложити 80/10= 8 сати рада на недељном нивоу, или око 

1,6 сати рада сваког радног дана. 

 

Процена оптерећења студената неопходног за постизање задатих исхода 

учења (ЕСПБ) је предмет редовне провере, путем праћења и прикупљања 

повратних информација од студената 

Процена оптерећења неопходног за постизање исхода учења процењује се на 

основу анализе пролазности студената на испитима и на основу резултата 

студентских анкета. На анкетама које анонимно попуњавају студенти у сваком 

триместру за сваки предмет из којег похађају наставу у том триместру обавезно 

постоје питања типа: 

 Сматрам да је за овај предмет: 

а) захтева промену наставника 

б) није потребан,   

в) сувише је компликован,  

г) не пружа корисна знања,  

д) захтева повећање фонда часова,  

ђ) захтева смањење фонда часова,  

ж) не захтева никакве измене 

з) потребна измена материје 

 Да ли је обезбеђена адекватна литература и да ли је доступан материјал 

за предавања? 

 Да ли су литаратура и други материјали прилагођени материји и 

разумљиви? 
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 Оценити материју предмета. 

На бази резултата анкета, наставници врше корекције предиспитних обавеза у 

смислу обима, броја бодова и статуса да ли су или којим делом обавезне. Овај 

процес је континуалан, и сваком новом анкетом се може очекивати корекција 

претходних ставова према оптерећењу и обавезама студената. 

Мерење оптерећења студената, мера и активности да би се смањила стопа 

неуспешности на испитима и усагласило радно оптерећења студената са 

вредностима ЕСПБ бодова 

Активности које се спроводе у Школи су изложене на примеру са студијског 

програма Интернет технологије. На основу одговора студената на питања која су 

наведена у претходној тачки и успеха студената на предиспитним обавезама и 

испиту Катедра за Интернет технологије и Веће студијског програма Интернет 

технологије процењују да ли су оперећења студента на предмету вреднована 

одговарајућим бројем бодова ЕСПБ. У случајевима када се дође до закључка да 

оптерећење студената на неком предмету није одговарајуће, предузимају се 

различите активности и мере. На пример, за два предмета је утврђено да успех 

студената није задовољавајући, да је оптерећење студената веће од процењеног и 

да је материја таква да је за просечног студента релативно тешко да ту материју 

савлада у једном триместру, односно за 10 недеља наставе. Ради се о предметима 

Основи програмирања на првој години студија и Рачунарске мреже 1 на другој 

години студија. Сваки од ова два предмета је подељен на по два предмета. 

Повећан је укупни фонд часова, повећан је број бодова ЕСПБ, продужено време за 

које студенти треба да савладају исту материју. Ове промене су дале очекиване 

резултате у повећаној пролазности на испиту и бољем исходу учења. Промене које 

су направљене приказане су у следећим табелама. 

Табела: Подела предмета Основи програмирања на два предмета 

Пре поделе После поделе 

Предмет 
пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ Предмет 
пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ 

Основи 
програмирања 

30 30 20 7 Основи 
програмирања 1 

20 20 10 5 

     Основи 
програмирања 2 

20 20 20 5 

     Укупно на оба 
предмета 

40 40 30 10 
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Табела: Подела предмета Рачунарске мреже 1 на два предмета 

Пре поделе После поделе 

Предмет пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ Предмет пред-
авања 

веж-бе лаб 
веж. 

ЕСПБ 

Рачунарске 
мреже 1 

40 10 20 6 TCP/IP 30 10 10 5 

     Мрежни уређаји 30 10 20 6 

     Укупно на оба 
предмета 

60 20 30 11 

Промене које су приказане су део иновација које су направљене у школској години 

2009/1010. Наиме, студијски програм Интернет технологије уведен је у Школу 

2003/2004. школске године, тако да је 2005/2006. школске године први пут одржана 

настава на све три године студија. Студијски програм је знатно измењен и 

акредитован 2007. године. Док је припремана акредитација, постојало је искуство од 

само једне школске године у којој је држана настава истовремено на све три године 

студија. Школске 2007/2008 године многи студенти који су студирали на тадашњем 

смеру Интернет технологије одмах су прешли на нови – акредитовани план студија. 

Разлог је тај што је нови студијски програм судентима пружао знатно бољи исход 

учења. На основу тога било је могуће да од 2007/2008. школске године истовремено 

почне настава на све три године студија по акредитованом плану. На крају 

2008/2009. школске године постојали су резултати за период од четири године 

извођења наставе на свим годинама студија, од чега две године на акредитованом 

студијском програму. На основу анализа дошло се до закључка да је неопходно да 

се и акредитовани студијски програм иновира за око 15 до 20%. Са предлозима за 

иновације је упознат и Студентски парламент, који је такође имао своје предлоге за 

промене. У сарадњи са Студентским парламентом одржане су трибине на којима су 

планиране промене представљене великом броју студената и биле опште 

прихваћене као веома добре. Резултат свега наведеног је тај да је на предлог Већа 

студијског програма Интернет технологије, по одлуци Наставног већа на седници од 

15.07.2009. године усвојен иновирани план студијског програма Интернет 

технологије. У прилогу је дато образложење за промене које је поднело веће 

студијског програма Интернет технологије, као и табеле са плановима – претходним 

и иновираним планом. 

Слично као што је урађено на студијском програму Интернет тенологије, ради се и 

на осталим студијским програмима школе. По истој процедури, на истој седници 

Наставног већа од 15.07.2009. године усвојене су иновације и на осталим 

студијским програмима основних студија. 
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Праћење оптерећења студената и усаглашавање са вредностима ЕСПБ бодовима 

ради се континуирано. Тако су на студијском програму Интернет технологије који је 

поново акредитован 2012. године направљене сличне промене на предметима ООП 

C# и Web Програмирање PHP који су подељени на по два предмета. Промене су 

приказане у следећим табелама. 

Табела: Подела предмета Web прохрамирање PHP на два предмета 

Пре поделе После поделе 

Предмет пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ Предмет пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ 

Web 
програмирање 
PHP 

40 30 30 9 Web 
програмирање 
PHP 1 

30 20 10 6 

     Web 
програмирање 
PHP 2 

30 30 10 6 

     Укупно на оба 
предмета 

60 50 20 12 

 

Табела: Подела предмета ООП C# на два предмета 

Пре поделе После поделе 

Предмет пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ Предмет пред-
авања 

веж-
бе 

лаб 
веж. 

ЕСПБ 

ООП C# 40 30 30 9 ООП C# 1 30 20 10 6 

     ООП C# 2 30 20 20 6 

     Укупно на оба 
предмета 

60 40 30 12 

Као резултат промена очекује се и побољшање исхода учења. Од четири предмета 

који постоје након промене, три су у трећој години студија тако да ће промене бити 

примењене у настави од 2014/15 школске године. 

 

Унапређивање и континуирано осавремењивање постојећих студијских 
програма  

Унапређивање и стално осавремењивање наставе у Школи заснива се на праћењу 

развоја науке, праћењу промена и појаве нових технологија у областима од значаја 

за студијске програме Школе. То је омогућено тако што се у школи обављају 

следеће активности. 

У Школи ради сертификована Локална CISCO CCNA академија. Од 2004. године у 

Школи се у континуитету држе CCNA курсеви за студенте школе. Та знања и 

искуства, као и опрема за CISCO лабораторију користе се у настави на групи 

предмета из области рачунарских мрежа. Студенти основних студија могу да 

похађају CISCO CCNA курс у току треће године студија и да у тренутку кад 
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завршавају студије такође полажу и добију CCNA сертификат. 

Школа је члан Microsoft-ove академске алијансе (MSDN Academic Alliance). У 

области програмирања, web програмирања и база података користе се све 

погодности чланства у MSDNAA, међу којима је најважнија могућност коришћење 

најновијих технологија које пружа Microsof-ово окружење за развој софтвера. У току 

је поступак да Школа постане Microsoft IT академија, тако да ће ускоро моћи да у 

наставу уклњучи одабране Microsoft-ове корсеве и омогући студентима стицање 

појединих Micrsosft-ових сертификата. 

Школа има сараддњу са Oracle-ом у области наставе, тако да студенти Школе имају 

могућност да базе података уче, између осталог, и по Oracle-овим курсевима и на 

основу тога стекну знање потребно за полагање испита за неке Oracle-ове 

сетификате. 

На основу сарадње у настави коју Школа има са поменутим фирмама које су у 

својим областима носиоци развоја на светском нивоу, и које су битне за све 

студијске програме Школе, а посебно за Интернет технологије и Електронске 

комуникације, обезбеђено је стално унапређење и осавремењавање наставе из 

области информационих и комуникационих технологија. 

Поред тога, наставници и сарадници Школе сваке године имају већи број 

ангажовања на стручним конференцијама и специјализованим семинарима из 

области којима се баве, као и објављене радове у научним и стручним часописима.  

Поред активности значајних за све студијске програме, постоје и активности које су 

битне за поједине студијске програме. 

За студијски програм Поштанске и банкарске технологије битне су следеће 

активности: 

- школа је део ПосТИС (ПосТнеТ) информационог система Поште Србије у 

којој се реализују активности пружања услуга платног промета и обраде 

информација пријема и преноса пошиљака; 

- реализација праксе у облику живог рада студената са корисницима у 

јединици поштанског саобраћај 11108 Београд 12 Поште Србије, у малим 

групама;  

- коришћење платформе фирме Teletrejder за праћење и анализу реалних 

берзанских података на којима раде студенти; 
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- похађање курсева Београдске берзе о правној и законској регулативи у 

вези акција, и начином управљања истим, за који се студентима издаје 

сертификат од стране Београдске берзе; 

- реализација Банкарске праксе на софтверу фирме Asecco који користи 

велики број банака у Републици Србији, кроз организоване лабораторијске 

вежби у Школи; 

- велики број унапред договорених и најављених стручних предавања 

истакнутих стручњака из привреде у оквиру реализације предавања 

појединих предмета. 

Наставници и сарадници Школе са студијског програма Телекомуникације су у 

последње три године имали већи број ангажовања на стручним конференцијама и 

специјализованим семинарима из области који припадају ширем домену 

телекомуникација и ужој области мрежа нове генерације и мрежних технологија, као 

и објављене радове у научним и стручним часописима. Као последица тога, за 

претходне три године су извршене и промене у плановима са циљем да их 

модернизују и континуирано унапреде квалитет у складу са савременим стручним и 

научним трендовима. Као конкретне активности, студентима су понуђени: 

- софтверски алати за анализу, прорачун и дизајн телекомуникационих 

мрежа и система; 

- софтверски алат за анализу антена; 

- реализација праксе у „Телеком Србија” у малим групама и у секторима у 

којима Школа раније није имала могућност да води студенте; 

- реализација праксе у радној организацији „ОРИОН“, за студенте завршне 

године студија (која је неколицини студената обезбедила и запослење); 

- укључивање додатних предавања из области које су тренутно актуелне у 

стручној и научној литератури и слично. 

Поред споменутих активности на унапређивање и континуираном осавремењивању 

постојећих студијских програма за студијски програм Саобраћајно инжењерство 

битне су активности које се спроводе у оквиру специјалитичке праксе. Током 

обављања исте, студенти имају могућност да виде и учествују у пословним 

процесима који се спроводе у оквиру ЈППТТ Саобраћаја Србија и то у: 

- Дирекцији за информационе технологије и телекомуникације, 

- Дирекцији за поштанску мрежу,  
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 Радној јединици за електронско пословање ЦЕПП,  

 Радној јединици „Поштанско-транспортна логистика“ и 

 Радној јединици „Хибридна пошта“. 

Студијски програм Електронске комуникације поред наведене сарадње са Microsoft 

i Cisco компанијама, има изузетну и дугогодишњу сарадњу са фирмама и 

предузећима у земљи, а циљу практичне примене знања. Већ неколико година 

Београдска берза као и фирма Teletrader.d.o.o. организују стручне курсеве из 

области е-пословања, и праћења токова новца и инвестиционих улагања, а фирме 

као што су Телеком Србија, Алготех, КБВ Датаком, Бит Пројект, Телефонија, 

Телефонкабл, и др. омогућавају учешће наших студената у пројектима чији су 

носиоци. 

 

Наставници и студенти су упознати са захтевима које завршни рад треба да 
испуни 

Наставници и студенти упознати су са захтевима које завшни (дипломски) и 

специјалистички радови треба да испуне. На сајту Школе у неауторизованом делу, 

на адресама http://ict.edu.rs/studiranje/zavrsni_rad,  

и http://www.ICT.edu.rs/studiranje/specijalisticki_rad, налазе се посебне Web странице 

посвећене само дефинисању захтева, процедура и информација у вези са израдом 

завршног и специјалистичког рада. Наставницима и студентима су на располагању 

услови потребни да би се пријавила тема, списак предмета за текућу годину из којих 

се рад може реализовати, циљеви и задаци рада, структура самог рада и логичке 

целина које морају да буду сабране у усменој одбрани рада. Поред ових 

информација, на web страницама се налазе и детаљна Упутства за израду 

завршног и специјалистичког рада, као и сви потребни формулари који се могу 

преузети у електронској форми. 

На овај начин се комплетна процедура и све инструкције налазе јавно доступне 

обједињенене на једном месту са циљем да студент јасно зна све захтеве који се 

пред њега постављају са смерницама како да то успешно и реализује. 

Посебна пажња посвећује се ангажовању наставника-ментора приликом израда 

завршних и специјалистичких радова, што се постиже усвајањем плана расподеле 

договореног броја тема по предметима и наставницима на почетку сваке школске 

године, за сваки студијски програм. 

http://ict.edu.rs/studiranje/zavrsni_rad
http://www.ict.edu.rs/studiranje/specijalisticki_rad
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Поред овога, сваки наставник у поступку менторског рада са кандидатима, јасно 

дефинише динамику и критеријуме израде завршног/специјалистичког рада и пружа 

стручну подршку у реализацији стручног/истраживачког рада како би поступак 

писања био у складу са највишим критеријумима за оцењивање. 

Веза Школе са својим дипломцима 

Процес успостављања праксе да школа обезбеди везу са својим дипломцима је у 

току. Ово питање регулисано је Правилником о самовредновању, али исход свих 

активности Школе на успостављању везе са својим дипломцима још увек није на 

задовољавајућем нивоу.  

У овом тренутку, један од облика успостављања ове везе јесте да нашим 

дипломцима упућујемо захтеве да обавесте Школу о статусу стеченом на тржишту 

рада после завршетка школе, и то периодично, ради бољег увида у могућности 

запошљавања. Предузети су кораци на константном ажурирању базе података о 

бившим студентима (е-маил адресе, адесе становања, бројеви телефона...). Ови 

подаци се често мењају након завршетка студија, па се свим дипломцима, приликом 

издавања уверења о дипломирању, упућује молба да Школи доставе нове податке 

за контакт. На интернет страни Школе је отворена посебна страница намењена 

бившим студентима где могу оставити своје мишљење - http://alumni.ict.edu.rs/.  

Искуство показује, да се овај вид одржавања везе са дипломцима мора третирати и 

као питање друштвене одговорности и Школе и дипломаца, што захтева извесно 

време и мора да представља процес. 

Сигурна категорија дипломаца од којих Школа обезбеђује повратне информације за 

сада јесу дипломци који у значајном броју, као запослени, уписују специјалистичке 

студије у нашој Школи. Чињеница да наши студенти после завршених основних 

студија, уписују и специјалистичке студије у нашој Школи, поред бројних могућности 

специјализација на тржишту образовања, најбоља је потврда да су наша настојања 

на подизању нивоа квалитета студијског програма и оставривање исхода добро 

оцењени од наших најуспешнијих студената. 

 

б) SWOT анализа  

Методе наставе оријентисане на учењу исхода учења  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Студентима је омогућено да се на +++ Тешкоће које настају у случају ++ 

http://alumni.ict.edu.rs/
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презентацијама предмета у разговору с 
наставником упознаје с планираним 
исходом учења, методом наставе и 
критеријумима оцењивања, односно да 
добију сва обавештења потребна за 
добру оријентацију у погледу знања која 
се од њих траже на испиту     

нередовног доласка студената на 
часове предавања и вежби због 
прескакања појединих области   

Континуалне корекције метода извођења 
наставе за сваки предмет на основу доби-
јених резултата по спроведеној анкети 

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Лака интеграција нових наставних метода 
пошто су јасно дефинисане смернице у 
начину реализације наставе, као и исход и 
циљ  

+++ Могућност неприхватања нове 
методе наставе  

++ 

 

Систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Адекватно вредновање предиспитних 
обавеза омогућава стварање реалне 
слике и код студената и код наставника о 
стварном исходу учења  

+++ Неевидентирање присуства 
студената и њихове активности на 
свим часовима предавања  

++ 

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Корекције предиспитних обавеза у смислу 
обима, броја бодова и статуса да ли су 
или којим делом обавезне, омогућавају 
ускла-ђивање са стварним оптерећењем 
студената  

+++ Субјективна оцена наставника о 
интересовању студената током 
извођења наставе  

+ 

 

Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за 
достизање очекиваних исхода учења 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Већа пролазност на испитима  +++ Повећана активност наставника, 

сарадника и особља које врши 
праћење и анализу активности      

++ 

Веће задовољство студената  +++   
Веће интересовање за поједине изборне 
предмете или студијски програм у целини  

+++   

Све активности студената се прате и 
адекватно вреднују  

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Бржи начин за достизање планираног 
исхода учења 

+++ Превише честе промене правила које 
могу деловати конфузно за студенте  

+ 

Виши ниво директне комуникације и учеш-
ћа студената у организацији наставе  

++   

Лакши начин планирања неопходних 
активности у циљу постизања одређеног 
исхода учења  

+++   

 

Поступци праћења квалитета студијских програма 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Егзактни показатељи рада и ангажовања 
наставника и сарадника    

++ Трошак организације поступка праћења 
квалитета  

+ 

Материјали за даљу анализу и уклањање ++ Додатно ангажовање појединих + 
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уочених недостатака     комисија и служби Школе 
Стављање студентских ставова у фокус 
даљих промена  

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Бржи начин за достизање планираног 
исхода учења  

+ Реакција на тренутне турбуленције које 
не дају слику о стањима која се 
временом могу сама по себи 
стабилизовати  

+ 

Виши ниво директне комуникације и уче-
шћа студената у организацији наставе 

++ Страх запослених од евентуалних 
лоших резултата који ће се у поступку 
праћање квалитета показати  

+ 

 

Континуирано освремењивање студијског програма 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Оспособљеност за коришћење последњих 
технологија  

+++ Потребно велико ангажовање 
наставног особља  

++ 

Конкурентност при запошљавању  +++ Оптор појединих наставника честим 
променама  

++ 

Заинтересованост кандидата за студијски 
програм  

+++ Проблеми у организацији наставе за 
студенте са споријим темпом 
студирања због честих промена 
садржаја предмета и студијског 
програма   

+ 

Бољи рејтинг Школе код послодаваца 
након сагледавања савременог знања 
студената  

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Стално унапређење исхода учења због 
довољног броја квалитетних студената  

+++ Незадовољство студената који имају 
спорији темпо студирања  

+ 

Повећан простор за сарадњу са другим 
високошколским установана и прив-редним 
организацијама на регионалном и 
међународном нивоу  

+++   

 

Доступност информација о дипломском раду и стручној пракси 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Све информације о завршном раду и 
стручној пракси налазе се на сајту Школе 
који се ажурира на дневном нивоу  

+++ Трошење додатних средстава на 
стручна лица за одржавање сајта      

+ 

Доступност информација у сваком тренутку  ++   
Скраћено време за добијање информација 
и боља посвећеност изради рада    

++   

Доступност свих пријава и формулара 
електронским путем  

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Помоћ која је у форми примера и 
методологије рада  

++ Немају сви студенти приступ 
Интернету  

+ 

  Доступност информација у 
електронској форми може смањити 
усмену комуникацију са ментором, 
што некада може студента навести 
на другачији приступ разради рада у 
одређеној фази  

++ 
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

Стандард Квалитет студијског програма је у потпуности испуњен. Студијски 

програми који постоје у Школи припадају областима које се јако брзо мењају и 

развијају па се подразумевају стална осавремењавања садржаја. У складу са тим, 

највећа активност свих Већа студијских програма је континуална анализа постојећих 

планова и програма и осавремењавање. Да би се планиран циљ постигао, задаци 

који би требало да побољшају наведени стандард су: анализа о стеченим 

компетенцијама студената и њиховој усклађености са описом радних места 

послодаваца, детаљније анализирати информације Националне службе за 

запошљавање у циљу усклађивања планова и програма са потребама послодаваца 

и стална унапређења наставних програма у складу са актуелним технологијама и 

достигнућима, потребама послодаваца и очекивањима студената. 

 

Прилози за стандард 4. 

 

  

Prilozi_standard_%204.doc
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Стандард 5: 
Квалитет наставног процеса 
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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 1  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије (у 

даљем тексту Школа) као основни стратешки циљ има квалитетно и сврсисходно 

образовање што значи да јој је од примарног значаја квалитет наставног процеса и 

оцењивање студената. Да би то постигла, обезбедила је да у своја акта угради 

основне принципе редовне контроле квалитета рада. И поред тога, што је наставно 

особље запослено у Школи у дугогодишњем окружењу и радном амбијенту развило 

свест о значају квалитета наставног процеса, Школа обезбеђује спровођење 

утврђених стандарда и поступака за објективно оцењивање квалитета наставе и 

оцењивања. Основни извор информација о квалитету у овом домену су анонимне 

студентске анкете које спроводи Студентски парламент. 

Настава у Школи се изводи у складу са планом и програмом студијских програма 

који су акредитовани а број уписаних студената је у складу са бројем дефинисаним 

дозволом за рад. Како је област у оквиру које постоје акредитовани студијски 

програми веома динамична и перманентно се мења и развија у складу са техничко 

технолошким развојем, планови и програми се редовно иновирају и усклађују са 

новим достигнућима. Због повратне информације услед анкетирања студената, 

примењују се корективне мере. То наставни процес чини динамичним и захтевним у 

погледу организације. Постојање великог броја изборних предмета захтева добро 

испланирану и прецизну организацију наставе. У Школи се настава изводи по 

триместрима који трају 10 недеља и након сваког се организује испитни рок од две 

недеље у коме нема наставе, што је дефинисано Статутом Школе. 

Календар рада за школску годину се објављује у септембру месецу. Пријаву 

предмета за целу школску годину студенти обављају при упису школске године, а 

распоред наставе је познат за сваки триместар пре почетка триместра. Распоред 

наставе се поштује у потпуности о чему постоји евиденција часова коју наставници 
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и сарадници попуњавају. Величина групе за предавања и вежбе је у складу са 

прописаним стандардима у техничко-технолошкој области. На предавањима сваки 

студент има место у сали са кога може пратити наставу и учествовати у дискусији, а 

на лабораторијским вежбама сваки студент има место у лабораторији са потребном 

опремом за реализацију планираних наставних садржаја. Све информације као што 

су календар рада, распоред наставе, распоред испита се налазе на огласној табли 

Школе и на сајту Школе (www.ict.edu.rs). 

Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају 

професионално и имају коректан однос према студентима. 

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

могућностима студената. Настава у Школи је интерактивна, обавезно укључује 

примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност. На вежбама 

и лабораторијским вежбама активно се подстичу студенти за решавање проблема 

применом метода анализе и синтезе. На овај начин стечена теоријска знања се 

практично примењују и анализирају ефекти таквих имплементација. Кроз 

семинарске радове и домаће задатке се подстиче самосталност у раду и примена 

стечених знања. 

Непосредно пре почетка сваке школске године, пре избора предмета у терминима 

дефинисаним календаром рада се одржава представљање предмета које може 

помоћи студентима при одабиру истих. Такође, основне информације о предмету су 

доступне путем сајта Школе. На сајту постоји кратак опис сваког предмета који 

садржи следеће информације: назив предмета, број ЕСПБ, услов који је потребан 

за слушање предмета, циљ и исход предмета, садржај теоријске, лабораторијске и 

практичне наставе, препоручену литературу, број часова активне наставе, 

расподела поена за предиспитне обавезе и испит, као и врсте предиспитних 

обавеза и начин реализације испита. 

Наставно веће Школе је усвојило процедуре реализације наставе у случају 

непредвиђених околности услед којих би могло да дође до одступања од 

планираног распореда часова. Најкомпетентније стручно тело које реализује 

налажење адекватне замене у случају дуже болести или одсуства наставника или 

сарадника је Катедра, чији се предлози разматрају и усвајају на Наставном већу. 

Гаранција квалитета наставног процеса се огледа у поштовању планова рада по 
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предметима (за сваки предмет постоји програм и оперативни планови рада), 

неговању интерактивности наставе, коректног и отвореног односа наставника и 

сарадника према студентима, поштовању различитих стилова учења, редовном 

праћењу и вредновању рада студената током наставе. 

У поступку анкетирања студената редовно се врше провере усклађености броја 

ЕСПБ кредита, броја часова предмета и обима материје на курсевима. Уз то 

активно се прати и квалитет усвојеног знања. На примеру студијског програма 

Телекомуникације, по коме је наша Школа препознатљива, урађена ја анализа 

пропорције различитих типова курсева у односу на избалансираност са исходима 

учења. Анализа је спроведена са 3 циља: 

 утврђивања пропорције типова курсева (предавања, практикуми) и 

 облика наставе (предавања, вежбе, практичан рад) 

 расподелу предмета по карактеристичним групама курсева (општи и 

стручни). 

На студијском програму Телекомуникације, основних струковних студија, постоји 26 

обавезних предмета и 19 изборних, распоређених унутар 3 године студија, међу 

којима су и стручна пракса и практикум. Сви предмети имају избалансиран однос 

броја ЕСПБ кредита, оптерећења студената током триместра и недељног броја 

часова. На сваком предмету се посебна пажња посветила расподели часова између 

предавања, на којима се изучавају тероијске основе предмета, вежби, на којима се 

демонстрирају решења практичних проблема, са циљем бољег разумевања 

примене теоријских знања, као и лабораторијских вежби, на којима студенти 

самостално вежбају решавање проблема из струке, уз надзор сарадника у 

лабораторији. Поређењем са сличним студијским програмима у Европским зељама, 

закључено је да је оваква расподела усклађена са стратешким циљевима и 

праксом високог образовања у инжењерским дисциплинама у земљама са високим 

технолошким развојем.  

Посебна пажња посвећена је заступљености лабораторијских вежби на скоро свим 

стручним предметима, чиме се акценат ставља на примену теоријских знања, у 

складу са опредељењем за реализацију наставе у струковним студијама. 

Спроведена анализа показује: 

 да је заступљеност предавања на обавезним предметима у првој години 



Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 71 
 

57%, другој години 53%, у трећој години 63%.  

 заступљеност практичног рада на обавезним предметима у првој години је 

43%, на другој години 47%, а на трећој години 37%. 

 заступљеност лабораторијских вежби на изборним предметима у свакој 

години студија је око 40% 

 да више од 10 стручних предмета има обавезне семинарске или пројектне 

радове, којима се студенти додатно афирмишу за самосталну практичну 

примену теоријских сазнања. 

Школа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним предметима 

и предузима корективне мере за њено унапређење. То праћење реализације се 

заснива на извештајима наставника, извештајима Катедре и на резултатима анкете 

студената. Наставници и сарадници се усавршавају како у стручном тако и у 

педагашком смислу и једна од планираних активности након овог првог 

трогодишњег периода је организовање стручних предавања на тему методологије 

рада и вештине комуникације. 

 

б) SWOT анализа  

У оквиру SWOT анализе посебна пажња је посвећена оцени компетентности 

наставника и сарадника, доступности информација о плановима реализације 

наставе, студијским програмима, плану и распореду наставе, методама наставе и 

учења, као и интеракцији између наставника и студената у наставном процесу. 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Наставници и сарадници су изабрани 
у складу са Правилником о избору у 
звања и заснивање радног односа 
наставника и сарадника.   

+++ Не постоји континуирана и планска 
обука наставног особља из 
области педагогије и методологије 
рада   

++ 

Вреднује се стручни, научни и 
педагошки рад при доношењу одлуке 
о избору наставника и сарадника      

+++ Неравномерна оптерећеност 
наставника и сарадника      

++ 

Постојање благовремено објављеног 
распореда и просторија за 
реализацију наставе. 

+++ Због великог броја изборних 
предмета тешко је ускладити све 
распореде    

++ 

Детаљне информације о плану и про-
граму појединих предмета се налазе 
на огласној табли и сајту Школе.  

+++ Потребно је додатно ангажовање 
за прављење распореда часова и 
испита.  

+ 

Интерактивност наставе која води ква-
литетнијем савладавању градива  

+ Поједине теме се тешко реализују 
у постојећим условима  

+  

Разноврсност метода наставе и учења  +++ Недовољна финансијска средства 
неопходна за осавремењавање ла-
бораторија и других помагала која 

++ 



Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 72 
 

доприносе разноликости наставе     

Добар информациони систем 
омогућава унапређење квалитета 
студирања  

++ Велики број предмета и предис-
питних обавеза које они изискују 
доводи до одржавања већег броја 
колоквијума у истој недељи    

+ 

Благовремено информисање о 
текућим догађајима     

+++ Економска ситуација у земљи која 
се одражава на велики постотак 
незапослених дипломираних 
студената     

+ 

Стално повећавање квалитета 
наставе кроз иновације наставних 
материјала  

++   

Одрживост наставног процеса у 
условима конкурентског пословања     

++   

Висока котираност дипломираних 
студената  

++   

Учествовање представника студената 
процесу организације и евалуације 
наставног процеса 

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Организовање предавања и семинара 
због повећања стручне, научне и 
педагошке компетенције наставника и 
сарадника.   

++ Неусклађеност научног рада са 
потребама реализације практичне 
наставе на струковним студијама 

+ 

Ефикаснији избор предмета уз 
минимално ангажовање људских 
ресурса уз постојање одговарајуће 
софтверске подршке    

+++ Велика оптерећеност наставника 
због усавршавања у области нау-
ке, струке, потребних практичних 
знања за реализацију програма 
струковних студија и усавршавања 
у педагошком смислу.   

++ 

Избор модула и смањење броја 
могућих комбинација избора предмета 
па тиме боља организација наставе и 
брже објављивање распореда 
наставе  

+++ Информације везане за отказива-
ње наставе понекад нису благов-
ремено доступне (изненадна 
болест предавача, стручног 
сарадника и сл)  

+ 

Подстицање наставника и сарадника 
на квалитетно држање наставе   

+++ Велики број информација које се 
могу појавити (на почетку школске 
године, триместра) може збунити 
редовне студенте.      

+ 

Уважавање става студената повећава 
ангажовање студената у настави чиме 
се повећава квалитет  

+++ Интерактивност, уколико није 
контролисана, лако може довести 
до удаљавања од теме     

+ 

Студентима су информације познате 
унапред, тако да могу да планирају 
своје активности     

++ Неусклађеност објављених инфор-
мација на огласној табли Школе и 
на Интернет страни Школе.  

+ 

Стално праћење квалитета наставе 
захтева и омогућује добру 
усклађеност са привредним развојем  

++ Поједини наставни кадар који је 
инертан за похађање курсева и 
прихватање нових технологија и 
средстава комуникације    

++ 

  Традиција класичних облика 
држања наставе и недовољна 
спремност појединих наставника 
за иновирање наставног процеса   

+ 
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета  

Усвојити процедуре и поступке за ефикасније евидентирање часова и активности 

наставника (развијање софтвера за електронско евидентирање и праћење 

реализације наставе – у поступку израде). 

Посветити више времена анализи наставног процеса у оквиру Катедри и налажење 

решења  за повећање пролазности студената. 

Редовно, бар једном годишње, организовати стручна предавања и радионице за 

наставнике и сараднике на тему методологије рада и вештине комуникације, што је 

већ реализовано 2012. и 2013. године кроз програме обуке стручног усавршавања 

кредитованих од стране Завода за унапређење образовања и васпитања.  

Веома је важно и даље подстицати студенте, преко Студентског парламента на 

активније учешће у осмишљавању и организовању анкетирања студената, у свим 

фазама процеса, од осмишљавања питања за упитник, до обраде и анализе 

података, а првенствено у домену формулисања корективних мера на основу 

резултата анкете, и, нарочито, имплементације корективних мера и вредновања 

постигнутих побољшања. 

Потребно је још више мотивисати наставнике и сараднике да узму учешћа у 

активностима, семинарима, едукативним програмима и пројектима који би 

допринели развоју њихових стручних и методичких компетенција. Стиче се утисак 

да су наставници првенствено оријентисани ка научном усавршавању и да се на 

научноистраживачким пројектима и активностима ангажују у много већој мери него 

у програмима за стручно и педагошко-методичко усавршавање. Потребно је овај 

аспект компетенција наставника учинити видљивијим и значајнијим. 

Предлажемо коришћење савремених облика комуникације: интернет странице и 

мејлинг листе предмета, као и мејлинг листе појединих профила, за унапређење 

комуникације. Потребно је и подстицање већег учешћа студената у наставном 

процесу, кроз разне облике одржавања наставе. Организовати савремени 

електронски систем контроле присуства студената свим облицима наставе. 

 

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 

Prilozi_standard_5/Prilog_5.1.doc
Prilozi_standard_5/Prilog_5.2.doc
Prilozi_standard_5/Prilog_5.2.doc
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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 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

анализира структуру и ресурсе за остваривање и организовање базичних, развојних 

и примењених истраживања и стручног рада, на састанцима Савета Школе што се 

види из записника са састанака Савета и из финансијског плана. Из Финансијског 

плана Школе види се и да постојеће структуре за реализацију и организовање 

научноистра-живачког и стручног рада одговарају нормативима.  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе тех-нологије 

обавља научну делатност као равноправну област своје укупне делатности. 

Обављање научноистраживачке делатности на високој школи регулисано је 

Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених 

(у прилогу).  

За истраживање и развој заснован на знању неопходни су и квалитетни кадрови и 

зато је за научноистраживачку делатност суштински важно перманентно 

усавршавање кадрова. У том циљу, годишње се доносе планови стручног 

усавршавања на катедрама свих студијских програма, што је документовано у 

записницима са састанака. 

Поред тога, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе 

технологије има и више уговора о сарадњи са привредом.  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, 

на основу својих планова развоја као високостручне установе, ради на интеграцији 

у јединствен систем европског образовања. Образоваће стручњаке који ће моћи да 

обављају послове везане за високостручно практично искуство у областима за које 

школује студенте. Одређивање истраживачких стратегија и циљева у складу је са 

стратешком оријентацијом установе и националном стратегијом, што је 

документовано у записницима Савета Школе, Статуту Школе и Финансијском плану. 
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Својим знањем и залагањем, студенти и наставници ће моћи да се укључе у 

стручне и научноистраживачке пројекте, и тиме да стичу нова знања потребна за 

сарадњу са привредним организацијама и унапређење развоја сопственог 

окружења. Образовни процес према савременим светским трендовима, као и 

сарадња са привредним организацијама, су гаранција профита који ће се 

инвестирати у опрему и усавршавање кадрова, ради обезбеђивања континуитета у 

развоју и сталног напретка Школе. 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

нема наставне програме академских и докторских студија, али наставници 

интегришу истраживачке методе и резултате истраживања у наставне програме 

струковних студија, како за основне тако и за специјалистичке студије. Школа у 

своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког и 

професионалног рада. Докази о том интегрисању налазе се у програмима предмета 

који се предају у овој Школи. 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

пружа и моралну и материјалну подршку наставницима и сарадницима да повећају 

број и квалитет публикација у реномираним часописима са SCI индексацијом, што 

се види из Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 

запослених, као и из финансијских извештаја Школе. 

Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим 

могућностима. Издавачка делатност Школе као и стварање услова за формирање 

библиотечко-информационог центра важан су део општих оквира који стварају 

услове за развој академског и истраживачког језгра куће. У том циљу Школа је 

укључена у информациони центар Универзитетске библиотеке (КоБСОН).  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

потврђује да се за избор у звање наставника критеријуми који се односе на 

научноистраживачки и стручни рад доследно примењују и да су у складу са 

препоруком Националног савета за високо образовање, што се може проверити 

подацима из кадровске службе.  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије је 

остварила међународну сарадњу, кроз учешће на Темпус пројекту - Назив пројекта: 

„Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual Arts, 
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Sciences and Playful Activities“ („the action“). Број пројекта: 530394-TEMPUS-1-2012-1-

HU-TEMPUS-JPHES, о чему постоји Уговор – број уговора: 2012-3076/001-001.  

 
б) SWOT анализа 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Подиже се ниво компетентности и 
искуства наставника и сарадника 
у образовном раду  

+++ Школа има недовољно искус-
тва у међународној сарадњи са 
другим институцијама  

++ 

Oтворене су могућности за 
дугогодишњу интензивну сарадњу 
са угледним факултетима у 
иностранству  

++ Тешка финансијска ситуација 
онемогућава студијска путо-
вања наставника и размену 
стручних и наставних искустава 
са колегама из иностранства  

++ 

Подиже се углед Школе у 
академској заједници  

++ Преоптерећеност наставника и 
недовољан простор за рад  

+ 

Јавља се висока мотивисаност 
већине наставника и сарадника за 
унапређење квалитета свих 
сегмената рада  

+++ Неповољна финансијска ситуа-
ција онемогућава наставнике и 
сараднике да публикују све 
резултате истраживања  

++ 

Перманентно иновирање студиј-
ских програма и прилагођавање 
наставних садржаја најновијим 
технологијама, као и реалној 
ситуацији на тржишту  

+++ Неповољна финансијска ситуа-
ција може омести бригу о 
научноистраживачком 
подмлатку  

++ 

Студенти бивају упознати са 
најновијим технолошким достиг-
нућима из струке  

++ Студенти који заврше струко-
вне студије не могу уписати 
докторат и наставити да се на 
тај начин баве научноистра-
живачким радом  

++ 

Резултати истраживања бивају 
доступнији широј јавности  

++   

Искуство показује да се јавно 
публиковани резултати истражи-
вања много више примењују у 
настави.  

++   

Научноистраживачки подмладак 
је веома важан за успешан развој 
једне високошколске установе, јер 
отвара врата новим стручним 
кадровима који ће одржати високи 
квалитет наставе.  

+++   

Упућивање студената у научно-
истраживачки рад подиже укупни 
квалитет студирања, а нарочито 
омогућава способним младим 
људима да стекну нова искуства, 
као што су писање научних и 
стручних радова или учешће у 
пројекту.  

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Успостављање партнерског односа 
са страним факултетима кроз 

+++ Недовољна финансијска подр-
шка од стране Министарства 

+++ 
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ТЕМПУС пројекте  науке и Министарства просвете  

Повећане шансе за мобилност 
наставника и студената на 
међународном нивоу  

++ Немогућност остваривања ста-
билне и чврсте сарадње због 
лоших економских услова и 
политичких нестабилности у 
земљи  

++ 

Повећан простор за сарадњу са 
високошколским и научним устано-
вана на регионалном и међуна-
родном нивоу  

++ Неповољна привредна ситуа-
ција у окружењу онемогућава 
студенте да се баве истра-
живањима везаним за најновије 
технологије  

+++ 

Долазак нове генерације студената 
које су оспособљене за коришћење 
савремених информационих и 
комуникационих технологија  

+++ Као школа струковних студија, 
требало би инсистирати на 
конкретно примењивим знањи-
ма, а брига о научноистражи-
вачком подмлатку може повући 
студенте у теоријско бављење 
проблемима и можда их мало 
удаљити од основне струке.  

+ 

Наставници и сарадници се лакше 
упознају са резултатима 
истраживања својих колега  

++   

Могућност студената да до нај-
новијих и најважнијих истраживања 
у струци дођу из прве руке у 
контакту са својим наставницима  

+++   

Имплементација резултата 
истраживања у настави.  

+++   

Увођење младих људи у научно-
истраживачку област, омогућава 
лакшу примену актуелних сазнања 
у настави  

++   

Отвара се могућност имплемен-
тације разних студентских 
достигнућа у наставу  

++   

Укључивање резултата истражи-
вања у наставни процес може по-
дићи ниво студија на академски 
ниво  

++   

 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

- Наставити са интегрисањем истраживачких метода и резултата 

истраживања у наставне програме у свим наставним сегментима што 

значајно утиче на квалитет стручности студената.  

- Квалитетнијом организацијом текућег рада наставити са подстицањем 

наставника и сарадника да се посвете истраживању и публиковању 

радова у реномираним часписима са високим нивоом 

индексације(СЦИ/ССЦИ).  

- Интензивирати међународну сарадњу кроз учешће на Темпус пројекту, 
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чиме ће се стећи значајан ниво искуства за будућу међународну сардњу.  

- Подстицати студенте Школе да раде на истраживачким пројектима и да 

учествују на пројектним конкурсима које расписују угледене компаније и 

удружења државног и међународног нивоа.  

- Иновирати у опрему и на тај начин омогућити наставницима, сардницима 

и студентима квалитетније бављење научноистраживачким радом.  

 
д) Показатељи и прилози за стандард 6  

- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 

запослених 

- Финансијски план Школе 

- Статут Школе 

- Табела 6.1. 

- Табела 6.2. 

- Табела 6.3. 

- Табела 6.4. 

- Табела 6.5. 

- Табела 6.6. 

- Прилог 6.1. 

- Прилог 6.2. 

- Прилог 6.3. 

 

  

http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/%28novi%29_Pravilnik_OSOUZ_NV_20.12.2011.Sajt_Skole.pdf
http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/ICT_Statut_2012-10-27_VAZECE_SAJT.pdf
Prilozi_standard_6/Tabel?_6_1.doc
Prilozi_standard_6/Tabel?_6_2.doc
Prilozi_standard_6/Tabel?_6_3.doc
Prilozi_standard_6/Tabel?_6_4.doc
Prilozi_standard_6/Tabel?_6_5.doc
Prilozi_standard_6/Tabel?_6_6.doc
Prilozi_standard_6/Prilog_6_1.doc
Prilozi_standard_6/Prilog_6_2.doc
Prilozi_standard_6/Prilog_6_3.doc
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Стандард 7: 
Квалитет наставника и сарадника 
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СТАНДАРД 7: КВАЛИТЕТ 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 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

располаже довољним бројем наставника и сарадника за квалитетно извођење 

наставе на свим акредитованим студијским програмима у складу са стандардима које 

је утврдила комисијa за акредитацију и проверу квалитета (Табела 7.1). Процеси 

именовања и избора у звања наставника и сарадника су транспарентни и у складу су 

са Законом о високом образовању, Статутом (доступан на web сајту Школе) и 

Правилником о избору у звања наставника и сарадника (доступан на web сајту 

Школе). Школа расписује јавни конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 

наставника за уже наставно научне области. Наставно веће доноси за сваку школску 

годину план потребних наставника и сарадника на предлог већа студијских програма. 

 

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

високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, 

ангажовање по уговору) 

 
А. Наставници у сталном радном односу 

Р.б. Матични број 
Име, средње слово, 

презиме 
Звање 

Датум  

избора 

% 
запо 

слења 

Област за коју  

је биран 

1. 0106961710084 Др Петар С. Бојовић Проф. ст. 

студија 

09.12.2002. 30% Економске науке 

2. 2301966779516 Др Биљана П. 
Гргуровић 

Проф. ст. 

студија 

17.01.2012. 100% Саобраћајно инжењерство 

3. 1202953710582 Др Драгослав Ж. 
Даниловић 

Проф. ст. 
студија 

22.02.2011. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

4. 1907973710418 Др Мирослав Љ. 
Ђорђевић 

Проф. ст. 

студија 

12.07.2008. 100% Електротехника и 
рачунарство 

5. 1005977770039 Др Ненад С. Којић Проф. ст. 
студија 

28.12.2012. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

6. 1006952710313 Др Славик В. Јаблан Проф.ст. 

студија 

02.02.1999. 100% Математичке науке 

7. 0107951715041 Др Драгана Д. 
Милутиновић  

Проф. ст. 
студија 

20.12.2001. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

8. 2110956719035 Др Зорица М. 
Михајловић 

Проф.ст. 

студија 

27.10.2006. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 
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9. 1601957762023 Др Владета Љ. 
Петровић 

Проф. ст. 
студија 

01.12.2005. 5% Саобраћајно инжењерство 

10. 1811953715114 Др Данка В. Певац Проф.ст. 

студија 

27.04.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

11. 0311974715126 Др Ана М. Савић Проф. ст. 
студија 

14.07.2011. 100% Економија 

12. 2905969710412 Др Александар Н. 
Сугарис 

Проф.ст. 

студија 

05.10.2012. 100% Електротехника и 
рачунарство 

13. 0901977710178 Мр Стеван М. 
Величковић 

предавач 14.07.2011. 100% Саобраћајно инжењерство 

14. 2507969715311 Мр Марија Б. 
Зајегановић 

предавач 15.07.2009. 100% Електротехника и 
рачунарство 

15. 1107972387102 Мр Гордана Б. Јелић предавач 14.07.2011. 100% Филолошке науке 

16. 1401963780816 Мр Миланко М. 
Краговић 

предавач 06.09.2012. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

17. 1807967715241 Мр Татјана П. Кеча предавач 14.07.2011. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

18. 1012959715213 Мр Даница В. 
Мамула Тартаља 

предавач 27.04.2010. 100% Електротехника и 
рачунарство 

19. 0704954715318 Мр Мајда Д. Медић предавач 27.04.2010. 100% Спорт 

20. 3004953715186 Мр Зорица М. 
Маловић 

предавач 14.07.2011. 100% Математичке науке 

21. 1010963865014 Мр ВалентинаС. 
Малешевић 

предавач 06.09.2012. 100% Економске науке 

22. 2306969710330 Мр Никола М. 
Славковић 

предавач 14.07.2011. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

23. 2608963782832 Мр Ненад И. 
Теофиловић 

предавач 18.10.2011. 100% Електротехничко и 
рачунарско инжењерство 

24. 1812971795024 Спец.Славица Ж. 
Штрбац 

предавач 08.07.2010. 100% Саобраћајно 

 инжењерство 

25. 1305951710392 Милош Т. Добрић наставник вештина 27.04.2010. 100% Комуникологија 

26. 2909961785613 Мирјана С. Поповић наставник вештина 27.04.2010. 100% Саобраћајно инжењерство 

27. 2705981795017 Јелена К. 
Милутиновић 

наставник вештина 07.12.2012. 100% Саобраћајно инжењерство 

28. 1311970105017 Силва М. Костић наставник страног 
језика- енглески 

15.07.2009. 100% Филолошке науке 

 

Б. Наставници по уговору 

 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Број 

уговора 
Сагласност број Област за коју је биран 

1. 1202950710387 Др Миодраг 
Панић 

редовни 
проф. 

01-1/1277 

25.12.2013. 

436/3 

29.11.2013. 

Пословно и Поштанско 
право 

2. 1410960150012 Др Милан Ј. 
Спаић 

доцент 
катедре за 
хирургију 

01-1/575 

04.07.2012. 

5635/1 

29.12.2011. 

Анатомија са 
физиологијом 

3. 1411959730052 Др ИвицаМ. 
Милосављевић 

асистент 01-1/780 

04.07.2013. 

1368-2 

02.03.2012. 

Патологија 

4. 1402963710199 Др Милан 
Марковић 

ванредни 
проф. 

01-1/240 

26.03.2013. 

Гостијући 
професор 

Рачунарске комуникације 

5. 3004972850027 Др ЛазоМ. 
Манојловић 

проф.струк 
студ. 

01-1/813 

18.10.2012. 

01-96/12 

31.01.2012. 

Физика и електротехника 

6. 0210951710398 Др ВојканР. 
Васковић 

проф. струк. 

студија 

01-1/411 

18.04.2011. 

01-1756 

21.12.2011. 

предмет Електронски 
бизнис 
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Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи 

(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору) 

A. Сарадници у сталном радном односу 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање Датум избора 
% 

запослења 

Област за коју је 
биран 

1. 1711966715127 Наталија Ј. 
Вугделија 

стручни сарадник 15.11.2002. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

2. 1603988918016 Милена С. Весић сарадник у лаб. 22.02.2011. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

3. 2508972380009 Горан Ј. Зајић сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

4. 2001974715388 Мирослава М. 
Игњатовић 

сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

5. 2903978750017 Милан Ј. Павловић сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

6. 0201989715173 Маријана М. 
Петровић 

сарадник у лаб. 22.05.2013. 100% Саобраћајно 
инжењерство 

7. 2606979710456 Витомир В. 
Радосављевић 

сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

8. 1206959710091 Ђорђе Л. Секулић сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

9. 0809980710223 Марко М. 
Спасојевић 

сарадник у лаб. 27.04.2010. 100% Електротехника и 
рачунарство 

10. 1103981710263 Марко Ђ. 
Спасојевић 

сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

11. 2510979710246 Слободан К. 
Чабаркапа 

сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

12. 2608977710214 Никола Б. Рељин сарадник у лаб. 08.07.2010. 100% Електротехничко и 
рачунарско 
инжењерство 

Поступак и услови за избор наставника и сарадника 

У Школи постоји изграђен систем избора наставника и сарадника како би се 

обезбедио компетентан наставни кадар за извођење студијских програма основних и 

специјалистичких студија. Законом о високом образовању утврђени су минимални 

услови за избор наставника и сарадника. Школа је Правилником о избору у звања 

наставника и сарадника ближе дефинисала правила за избор у звања, поступак и 

услове за избор наставника и сарадника. Овај правилник је усаглашен са 

препорукама Националног савета за избор у звања, у мери у којој је то било могуће, 

с’обзиром да се препоруке односе за избор наставника на академским студијама. 

Јавност поступка избора наставника и сарадника је потпуно обезбеђена и 

транспарентна. Правилником о избору у звања наставника и сарадника ближе су 
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дефинисана сопствена правила за избор у звања, која су значајно унапређена 

прописаним Препорукама које је донео Национални савет за високо образовање, 

чиме се обезбеђује квалификован и компетентан наставни кадар. 

Избор наставника и сарадника се врши путем јавног конкурса.  

Поступак избора наставника врши Наставно веће које именује комисију која 

припрема реферат и даје предлог Наставном већу за избор наставника. Комисија се 

састоји од најмање три наставника у звању које је једнако или више од оног за које се 

бира кандидат. Приликом оцене стручног рада наставника, као и педагошких 

способности, комисијa води рачуна о следећим елементима: 1) Резултатима научно 

истраживачког рада; 2) Учешћу у научним и другим пројектима; 3) Учешћу на 

међународним и домаћим научним скуповима; 4) Учешћу у завршним радовима на 

основним и специјалистичким студијама; 5) Мишљењу студената исказаном кроз 

анкету. На основу реферата о стручном раду и педагошким способностима Наставно 

веће тајним гласањем доноси одлуку о избору у звање наставника. Ни у једном 

случају није било повреде прописаног поступка избора наставника.  

Школа ангажује одређени број наставника са друге високошколске установе, у складу 

са чланом 75. Закона о високом образовању, до 1/3 радног времена, који учествују у 

остваривању студијских програма. У Школи је ангажован и један гостујући професор, 

у складу са чланом 66. Закона о високом образовању. Квалификације свих 

наставника одговарају образовно-научном пољу и нивоу њихових задужења. Сличан 

поступак примењен је и приликом избора сарадника. Иако овај поступак може бити 

једноставнији, Школа је и приликом избора сарадника спровела поступак који 

укључује и обавезу писања реферата за сваког од сарадника, на исти начин како се 

то ради приликом избора наставника. За избор сарадника именује се Комисија од три 

члана за писање реферата за оцену услова који су предвиђени Законом, Статутом и 

Правилником о избору у звања наставника и сарадника, што се најбоље види из 

реферата који су урађени приликом избора сваког од сарадника. Реферати о избору 

наставника и сарадника су јавни и доступни оцени стручне и шире јавности у року од 

тридесет дана. Време и место увида јавности у реферате објављује се на web сајту 

Школе. Као посебан услов за избор у наставничко звање је и мишљење које се даје 

на темељу анкета спроведених међу студентима. 

 

Прописани поступци и услови за оцену научне, истраживачке и педагошке 
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активности наставника и сарадника приликом избора наставника и сарадника у 

звања 

Школа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог 

даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. План и програм школовања и 

усавршавања, наставника и сарадника, је један од најважнијих сегмената при изради 

Финансијског плана. 

Школске 2013/2014. године су два наставника уписана на докторске студије на 

Факултету организационих наука. Школа ће финансирати образовање ових 

сарадника, односно наставити финансирање докторских студија за 5 сарадника на 

Електротехничком факултету у Београду. 

Одбране докторских теза (5 кандидата) које су у току су приоритет и финансијска 

подршка овим наставницима. 

Школа, такође, финансијски подржава објављивање научних радова у научним и 

стручним часописима, који су услов за одбрану докторских теза. 

Током прошле школске 2012/2013. године три наставника Школе у звању предавача 

су одбранила докторске тезе, а потом изабрана у звање професора струковних 

студија. 

 

Систематско праћење, оцена и подстицај научне, истраживачке и педагошке 

активности наставника и сарадника 

Наставно веће усваја План усавршавања који се током године реализује, а као 

резултат, унапређена знања су имплементирана у процес наставе. 

Школа омогућава наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 

усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, и 

стручним скуповима. 

Школа обезбеђује финансијска средства, делимично или потпуно, за котизације и 

учешћа на симпозијумима, семинарима и конгресима, трошкове објављивања радова 

у референтним научним часописима, трошкове учешћа на обукама или другим 

облицима усавршавања, трошкове чланарина у одговарајућим удружењима. 

Школа је колективно учлањена у удружење ЕТРАН - Друштво за електронику, 

телекомуникације, рачунарство, аутоматику и рачунарску технику, што омогућава 
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велико присуство наших наставника и сарадника на годишњим конференцијама. 

Наставници и сарадници Школе су редовни учесници, као аутори и коаутори на 

научним скуповима и симпозијумима: INFOTEH, YUINFO, TELFOR, NEUREL, 

CiscoExpo, Symopis, Републички семинар за наставу математике у Нишу, и други. 

Велики број наставника и сарадника, је у току свог досадашњег ангажовања у Школи 

прошао стручна усавршавања кроз различите форме курсева од којих су неки 

организовани у иностранству, са циљем директне имплементације у наставу. 

Школа испуњава све законске услове везане за датуме избора наставника и 

сарадника, тако што јавни конкурс за избор расписује шест месеци пре истека 

претходног петогодишњег избора наставника и сарадника.  

Књига наставника је објављена на сајту Школе у којој се виде компетенције 

наставника имајући у виду референце и предмете које предају. Сви наставници 

поседују потребне компетенције за избор у наставна звања. 

 

Дугорочна политика квалитетне селекције младих кадрова и њихов даљи 

напредак 

Школа при избору и унапређењу наставног и стручног кадра посебно вреднује 

повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим областима 

привредног и друштвеног живота. Наши наставници и сарадници су учесници у два 

пројекта чији је главни носилац Електротехнички факултет у Београду. Комплетна 

листа пројеката у којима су учествовали наставници и сарадници запослени у Школи 

је приказана у оквиру стандарда 6. 

Школа је заједно са још седам институција закључила уговор, као учесник Темпус 

пројекта “Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics through Visual 

Arts, Sciences and Playful Activities” (http://vismath.ektf.hu/) "Визуелна математика" који 

ће бити реаилизован у периоду 2012-2014. године. 

Партнери у овом Пројекту су: Универзитет у Егеру (Мађарска), Академија 

примењених уметности у Бечу (Аустрија), Универзитет "Saint Lukas" у Бриселу 

(Белгија), Jyvaskula универзитет (Финска), Универзитет у Новом Саду, Метрополитан 

универзитет Београд, Математички институт САНУ (Београд). 

У току три године (2012-2014.) у оквиру овог пројекта нашим студентима ће бити 

омогућено учешће на двонедељним летњим школама визуелне математике у Егеру 

http://vismath.ektf.hu/
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(јул 2013.) и Београду (јул 2014.), а десет студената ће у оквиру овог пројекта имати 

обазбеђен једномесечни студијски боравак на једној од партнерских институција из 

иностранства (април/мај 2013).  

Четири наставника и сарадника и 30-так студената у периоду од 15 до 30 дана 

провела су на студијском боравку у Белгији, Мађарској, Финској и Аустрији. Два 

наставника и девет студената била су укључена у рад летње школе у Мађарској, у 

граду Eger na Eszterházy Karoly у периоду од 13.до 25. јула 2013. године. Комплетне 

трошкове путовања и боравка покрива Темпус пројекат. 

У складу са високим критеријумима који су постављени Правилником о избору у 

звања наставника и сарадника, осим укупне просечне оцене - најмање осам (8), 

изабрани кандидати у звање сарадника у лабораторији морају да имају високе оцене 

из предмета битних за одговарајућу област за коју се бирају 

 

Обезбеђење наставницима и сарадницима перманентне едукације и 

усавршавања, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, 

уметничким и стручним скуповима 

Школа посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника, тако што 

систематски прати, оцењује и подстиче педагошку активност наставника и сарадника. 

У том смислу води се рачуна о рационалном коришћењу расположивог времена за 

наставу, коришћење савремених едукационих средстава, стриктно придржавање 

сатнице наставе. Нарочито се остварује добар контакт са студентима у току наставе 

(олакшавање савладавања градива, подстицање међусобне сарадње студената, 

похваљивање семинарских радова студената).Све напред наведено утиче на јасно 

дефинисање исхода учења и, не мање битно, доводи до објективности у оцењивању. 

За већину предмета наставници и сарадници су објавили или уџбеник или неки други 

приручник (збирка задатака, практикум, одабрана поглавља) који се користе у нас-

тави. За предмете где не постоје адекватни уџбеници, приручници или практикуми, 

Наставно веће инсистира да се у што краћем временском периоду израде пуб-

ликације у складу са наставом која се изводи према предвиђеном наставном плану. 

Школа у свом објекту има и скриптарницу за продају литературе за реализацију 

наставе и то по врло популарним ценама које се формирају тако што се рачунају 

само трошкови израде 
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Табела 7.3 План образовања, стручног оспособљавања и усавршавања за 2014. 

годину 

 

Катедра за Интернет технологије 

Образовање 

Бр Име и презиме 
Установа у којој се 
запослени образује 

Профил (смер, студијски 
програм) за који се 
запослени школује 

Степен 
образовања 

Трајање 
образовања 

1 
Мирослава 
Игњатовић 

Електротехнички 
факултет, Београд 

Софтверско инжењерство Докторске студије 3 године 

2 
Марко Ђ. 
Спасојевић 

Електротехнички 
факултет, Београд 

Софтверско инжењерство Докторске студије 3 године 

3 
Слободан 
Чабаркапа 

Електротехнички 
факултет, Београд 

Софтверско инжењерство Докторске студије 3 године 

4 
Мр Даница Мамула 
Тартаља 

Електротехнички 
факултет, Београд 

Нано технологија 
Пријава тезе, 
оцена и одбрана 

 

5 
Мр Миланко 
Краговић 

Електротехнички 
факултет, Београд 

 Пријава тезе  

 

Стручно оспособљавање и усавршавање 

Бр Име и презиме 
назив организатора конференције / научно-
стру. скупа 

датум одрж. / трајање 

1 Др Ненад Којић Међународна конференција  
2 Др Ненад Којић Међународна конференција  
3 Марко М Спасојевић Међународна конференција  
4 Марко М Спасојевић Међународна конференција  
5 Милан Павловић Microsoft(Nadležni testing centar)  

 

Објављивање рада - назив научно-стручног часописа*** са насловом рада 

Бр Име и презиме Детаљи 
1 Мр Миланко Краговић Штампање рада у часопису са SCI листе 
2 Др Ненад Којић Штампање рада у часопису са SCI листе 

 

Уџбеници за штампање 
Бр Име и презиме Детаљи 

1 Др Ненад Којић 
Praktikum iz Web programiranja PHP 1, izdaje se ponovo postojeći koji je izdat 
pod nazivom Web programiranje PHP 

2 
Др Ненад Којић, Марко М. 
Спасојевић 

Praktikum iz Web programiranja PHP 2 

3 Марко Ђ. Спасојевић Praktikum iz primene računara 

4 
Мирослава Игњатовић, 
Слободан Чабаркапа, 
Мр Миланко Краговић 

Praktikum iz Osnova OOP 

5 
Мирослава Игњатовић, 
Марко Ђ. Спасојевић 

Praktikum iz Baza podataka 

 

Уџбеници за библиотеку 
Бр Аутор Наслов 
1  Windows Server 2008 

 

Катедра за Поштанске и банкарске технологије  

Образовање 

Бр Име и презиме 
Установа у којој се 
запослени образује 

Профил (смер, студијски 
програм) за који се 
запослени школује 

Степен 
образовања 

Трајање 
образовања 

1 
Мр Стеван 
Величковић 

Саобраћајни 
факултет, Београд 

Саобраћај 
Одбрана 
докторске 
дисертације 

 

2 
Јелена 
Милутиновић 

Саобраћајни 
факултет, Београд 

Саобраћај Докторске студије 3 године 

3 
Спец. Славица 
Штрбац 

Факултет 
организационих наука, 
Београд 

Електронско пословање Докторске студије 3 године 
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Стручно оспособљавање и усавршавање 

Бр 
Име и 
презиме 

назив организатора 
конференције / научно-стру. 
скупа 

назив конференције / 
научно-стручног скупа* 

датум одрж. / трајање 

1 Др Ана Савић 
Електротехнички факултет,  
Источно Сарајево 

Infoteh Jahorina 03. 2014, 4 dana 

2 
Др Ана 
Савић` 

Информационо друштво Србије YuInfo Kopaonik 03. 2014, 4 dana 

3 
Др Биљана 
Гргуровић 

Министарство одбране РС Sym-Op-Is 03. 2014, 4 dana 

4 
Др Биљана 
Гргуровић 

Министарство за информационо 
друштво Ц. Горе 

Infofest, Budva 09. 2014, 6 dana 

5 
Мирјана 
Поповић 

Министарство одбране РС Sym-Op-Is 09. 2014, 4 dana 

6 
 

Мирјана 
Поповић 

Министарство за информационо 
друштво Ц. Горе 

Infofest, Budva 
 

09. 2014, 6 dana 

7 
Мр Валентина 
Малешевић 

Министарство одбране РС Sym-Op-Is 09. 2013, 4 dana 

8 
Маријана 
Петровић 

Министарство одбране РС Sym-Op-Is 09. 2013, 4 dana 

9 
Маријана 
Петровић 

Министарство за информационо 
друштво Ц.Горе 

Infofest, Budva 09. 2013, 4 dana 

10 
Мр Стеван 
Величковић 

Информационо друштво Србије YuInfo Kopaonik 03. 2013,4 dana 

 

Објављивање рада - назив научно-стручног часописа*** са насловом рада 

Бр Име и презиме Детаљи 

1 Мр Стеван Величковић  

2 Мр Валентина Малешевић Information Tehnology and Management 

 

Уџбеници за штампање 
Бр Име и презиме аутора Назив 
1 Мирјана Поповић Практикум за доставу 

2 Др Ана Савић Спасојевић Електронско банкарство - практикум 

3 

ЈеленаМилутиновић, 
 Др БиљанаГргуровић, 
Спец.Славица Штрбац Мр 
СтеванВеличковић 

Практикум из поштанског саобраћаја 

 
Уџбеници за библиотеку 

Бр Аутор Детаљи 

1 А.Самчовић 
Географски информациопни системи-одабрана поглавља, Саобраћајни 
факултет, 2011, 3 ком 

2 С.Заћевић 
Робни термиал и робно-транспортни центри, Саобраћајни факултет, 2009, 
2ком 

3 Р.Недељковић 
Операциона истраживања у поштанском и телекомуникационом 
саобраћају, збирка решених задатака, Саобраћајни факултет, 2010, 2 ком 

4 Н. Госпић Развој мобилних комуникација, од GSM до LTE, 2010, 2 kom 

5 Г.Марковић Основи телекомуникационих система, Саобраћајни факултет, 2010, 2 ком. 

6 Б.Станивуковић Новчано пословање, Саобраћајни факултет, 2012, 2 ком 

7 В.Вешовић Менаџмент у саобраћају, Саобраћајни факултет, 2080, 3 ком 

 

Катедра за телекомуникације 

Образовање 

Бр Име и презиме 
Установа у којој се 
запослени образује 

Профил (смер, студијски 
програм) за који се 
запослени школује 

Степен 
образовања 

Трајање 
образовања 

1 
Витомир 
Радосављевић 

Факултет 
организационих наука, 
Београд 

 Докторске студије 3 године 

2 Мр Татјана Кеча 
Електротехнички 
факултет, Београд 

 
Преглед, оцена и 
одбрана 
докторске тезе 

 

3 Горан Зајић 
Електротехнички 
факултет, Београд 

 
Преглед, оцена и 
одбрана 
докторске тезе 

 

4 Милан Павловић 
Електротехнички 
факултет, Београд 

 
Преглед, оцена и 
одбрана 
докторске тезе 

 



Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 91 
 

 

Стручно оспособљавање и усавршавање 

Бр 
Име и 
презиме 

назив организатора конференције 
/ научно-стру. скупа 

назив конференције / 
научно-стручног скупа* 

датум одрж. / трајање 

1 
Др Данка 
Певац 

Факултет организационих наука, 
Београд 

Symopis 23-27. 09.2014. 

2 
Др Данка 
Певац 

Uдружење ETRAN ETRAN 3-6.06.2014. 

3 
Мр Марија 
Зајегановић 

Cisco CiscoExpo  Март, Београд 

4 
Мр Никола 
Славковић 

Универзитет у Источном Сарајеву Infoteh Март, Јахорина 

5 
Мр Никола 
Славковић 

Uдружење ETRAN Sym-Op-Is 09. 2014, 4 дана 

6 
 

Наталија 
Вугделија 

Универзитет у Источном Сарајеву Infoteh  09.2014, 6 дана 

7 
Наталија 
Вугделија 

Информационо друштво Србије YUINFO 09.2014, 4 дана 

8 Горан Зајић Електротехнички факултет Београд Неурел 09.2014. 4 дана 

 

Објављивање рада - назив научно-стручног часописа*** са насловом рада 

Бр Име и презиме Детаљи 

1 Горан Зајић Macromedia tools and applications 

2 Мр Марија Зајегановић  

3 Мр Татјана Кеча Journal of Applied Optics 

 

Уџбеници за штампање 

Бр Име и презиме аутора Назив 

1 мр Никола Славковић Практикум из оптичких телекомуникација 

2 Витомир Радосављевић Дигитална обрада фотографије – практикум, 

3 
Практикум за Технике 
рутирања 

Практикум за Технике рутирања 

 
Уџбеници за библиотеку 

Бр Аутор Назив 

1 Jacob Rosenberg, Adobe Premiere Pro 1.5:студијске технике 

2 Grupa autora,  Adobe Photoshop CS6 

3 Grupa autora,  Adobe After Effects CS4(+DVD) 

4 
Grupa autora, Adobe 
Illustrator CS6 

Praktikum iz Osnova OOP 

5 
Мирјана Стојановић, 
Владанка Аћимовић 
Распоповић 

Савремене ИП мреже, архитектуре, технологије и протоколи, Академска 
мисао, 2012, 5 ком 

6 Ed. Shlomi Arnon, Advanced Optical Wireless Communication Systems 

7 M. M. Rao Optical Communication, University Press, UK 

8 И. Рељин Телемедицина, Академска мисао, 2013, 3 ком 

 

Катедра за опште предмете 

Стручно оспособљавање и усавршавање 

Бр Име и презиме 
назив организатора 
конференције / научно-
стру. скупа 

назив конференције / 
научно-стручног скупа* 

датум одрж. / трајање 

1 Мр Гордана Јелић 
International Burch University, 
Sarajevo 
 

4th International Conference 
on Foreign Language 
Teaching 
And Applied Linguistics 
 

05.2014., 3 дана 

2 Мр Гордана Јелић 
ELTA, Belgrade 
Faculty of Education, Belgrade 
 

12th ELTA Conference 
 

05.2014., 3 дана 

3 Мр Гордана Јелић 

Друштво за стране језике и 
књижевност Србије, Секција 
универзитетских наставника 
страног језика струке, 
Београд 

Трећа међународна 
конференција, Језик струке 

09.2014. Београд 

4 Силва Костић 
Друштво за стране језике и 
књижевност Србије, Секција 

Infoteh Март, Јахорина 

http://www.mikroknjiga.rs/store/prikazautor.php?autor=Jacob%20Rosenberg


Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 92 
 

универзитетских наставника 
страног језика струке, 
Београд 

5 Мр Зорица Маловић 
Друштво математичара 
Србије 

Републички семинар за 
наставу математике у Нишу 

09. 2014, 4 дана 

6 Др Славик Јаблан 
"Gathering for Gardner", 
Atlanta, USA a); 
 

"Knots and Links: from 
Theory to Applications" 
 

04. 2014. 

7 Др Славик Јаблан Bridges, Korea- Seoul " Lectures" 11.2014. 

8 Мр Мајда Медић 
Факултет спорта и физичког 
васпитања, Универзитет у 
Београди 

Међународна научна 
конференција-Семинар о 
настави спорта и физичке 
културе 

12.2013. 

 

Вредновање педагошких способности наставника и сарадника 

Редовно спровођење анкете која обухвата све наставнике и сараднике на свим 

студијским програмима ради се у сваком триместру. Питања која су постављана у 

анкети су везана за: редовност одржавања наставе, начин излагања наставног 

садржаја, подстицање на дискусију током часа, однос наставника према студенту. 

Студенти на свако постављено питање могу да дају оцену на скали од 1 до 5, а 

резултати анкете се анализирају на седницама Катедри, како би се правовремено 

реаговало уколико се примете било какве неправилности. 

Са оценама квалитета извођења наставе свих наставника и сарадника упознат је 

директор 

Школе, а шефови Катедри упознати су са оценама које су добили чланови њихове 

Катедре. 

Као резултат студентске анкете је уношење корекције у целокупан наставни процес 

који подиже квалитет наставе. 

 

Посебно вредновање педагошких способности наставника и сарадника при 

избору и унапређењу наставног и стручног кадра 

Приликом избора наставника у наставничка звања је неопходно испунити 

постављене критеријуме Школе, наведене у Статуту Школе, а који су нарочито 

регулисани Правилником о избору у звања наставника и сарадника. Као посебан 

услов за избор у наставничко звање се може издвојити мишљење које се даје на 

темељу анкета спроведених међу студентима. Такође треба нагласити да се након 

стицања виших академских (и стручних) звања, наставнику који је то звање стекао, 

Катедра омогућује напредовање у оквиру потреба Школе. 
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б) SWOT анализа  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Поступак избора наставника је 
усаглашен са критеријумима 
Националног савета за високо 

стручно образовање - Правилник о 

избору у звања наставника и 
сарадника. 

+++ Слабе материјалне 
могућности за стимулисање 
усавршавања, међународне 
сарадње, награђивање 
наставника и сарадника чији 
резултати то завређују 

++ 

Квалитет наставног кадра се 
обезбеђује правилном селекцијом, 
избором на основу јавног поступка 
и проверу квалитета рада у 
настави.  

+++ Низак ниво развијености 
свести о нужности 
континуираног педагошког 
усавршавње наставног кадра  

++ 

Школа располаже довољним бројем 
наставника и сарадника за квалитетно 
извођење наставе на свим 
акредитованим студијским 
програмима у складу са стандардима 
које је утврдила комисијa за 
акредитацију и проверу квалитета 

+++   

Резултати анкетирања студената 
подстичу планирање наставног кадра 
у будућности укуазујући да је квалитет 
наставног кадра на високом нивоу.  

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Постојећи Правилник о избору у 
звања је могуће је и употпунити 
детаљнијом спецификацијом 
критеријума у погледу научних 
компетенција наставника, као и у 
погледу критеријума за евалуацију 
педагошког рада наставника 

+++ Наставак финанијске кризе и 
материјалне сатисфакције 
може утицати на пад 
мотивације наставног кадра у 
процесу усавршавања и 
примене нових наставних 
метода 

++ 

Професионално усавршавање 
наставника и сарадника у домену 
педагошког рада представља област у 
којој је могуће и потребно у наредном 
периоду посебно интензивно радити. 

+++   

Радити на развијању свести 
наставника и сарадника о 
неопходности континуираног 
унапређивања педагошко-методичких 

компетенција. 

++   

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета  

У погледу Стандарда 7, када је реч о процедури и критеријумима за избор 

наставника и сарадника, постојећи Правилник о избору у звања (Број:01-1/100, 

24.02.2009.) представља добар оквир за обезбеђење квалитета наставника, али га је 

могуће је и употпунити детаљнијом спецификацијом критеријума у погледу научних 

компетенција наставника, као и у погледу критеријума за евалуацију педагошког рада 

наставника.  
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Оно што би, такође, требало урадити је и дефинисање спецификације обрасца за 

писање извештаја за избор наставника и сарадника, чиме би Правилник о избору у 

звања био допуњен. Тако би се комисијама за писа-ње извештаја дала 

недвосмислена упутства о информацијама које извеш-тај мора да садржи, као и о 

начину на који податке треба презентовати како би се лакше пратила испуњеност 

прописаних критеријума.  

Када је реч о планирању развоја наставног кадра и обезбеђивању наставног 

подмлатка, потребно је и даље, као и у претходном периоду, редовно пратити 

реално радно оптерећење наставника и сарадника на студијским програмима, али и 

планирани развој студијских програма и развој референтних научних и стручних 

компетенција наставника и сарадника за области које предају. Из тог разлога је у 

оквиру постојећег Пословника о квалитету, тачније у оквиру Процедуре израде и 

праћења плана пословања, предвиђено да руководиоци катедри на основу 

норматива прописаних у Закону о високом образовању, Закону о раду, Наставном 

плану и програму и Правилника о организацији и систематизацији послова, подносе 

Захтев за пријем кадрова - наставника и сарадника за следећу школску годину, 

односно за нове наставне планове, са детаљним образложењем. 

Такође, може се рећи да Висока ИЦТ школа улаже веома пуно у образовање и даље 

усавршавање својих кадрова. Са оваквом праксом треба и даље наставити.  

Професионално усавршавање наставника и сарадника у домену педагошког рада 

представља област у којој је могуће и потребно у наредном периоду посебно 

интензивно радити. Поред подстицања наставника и сарадника да се активније 

укључе у различите, програме едукације и педагошког усавршавања (дато у прилогу 

5.3), Школа би могла да конципира и реализује сопствене едукативне програме и 

активности, које би требало посебно посветити оним питањима која су 

идентификована као „слабости” на основу резултата студентских анкета. Посебно је 

важно радити на развијању свести наставника и сарадника о неопходности 

континуираног унапређивања педагошко-методичких компетенција.  

Континуирано праћење и евалуација педагошког рада наставника и сарадника у 

наредном периоду треба да се усмери, поред установљених редовних анкетирања 

студената, и на друге активности које би омогућиле увид у ову област и из других 

перспектива, на пример, кроз самовредновање наставника или вредновање од 

стране колега. 
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Акценат треба ставити и на дефинисање начина да се целокупан наставни кадар 

стимулише и за друге облике ангажовања од кључног интереса за Школу. 

д) Показатељи и прилози за стандард 7 

Табеле 7.1 и 7.2 саставни су део овог стандарда 

Прилог 7.1. Правилник о избору у звања наставника и сарадника 

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених 

наставника на нивоу установе  

 

  

http://www.ict.edu.rs/files/file/akta_skole/pravilnik_izbor_u%20zvanja.pdf
Prilog_7.2.docx
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Стандард 8: 
Квалитет студената 
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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 

Институционалне процедуре 

Висока ICT школа у потпуности примењује институционалну стратегију у 

процедурама пријема и признавања образовања у складу са Законом и Статутом 

Школе и правилима и одлукама усвојеним од стране Наставног већа.  

Крајем школске 2012/13. године је усвојен пројекат имплементације квалитета у све 

аспекте пословања Школе, чиме су дефинисане процедуре око анализа података о 

упису, студирању, пролазности на испитима и завршетку школовања. 

Све одлуке Наставног већа Школе доносе се у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом школе и актуелним Правилницима и Процедурама. Седнице 

Наставног већа заказују се најмање три дана унапред. Предложени дневни ред и 

сав материјал који се односи на тачке дневног реда, доставља се члановима 

Наставног већа и представницима Студентског парламента путем е-mail-a. На овај 

начин обезбеђују се услови за конструктивне дискусије на седницама већа у 

функцији ефикасног доношења Одлука Наставног већа. Битни параметри који 

указују на јавност рада Наставног већа: 

- Благовремено заказивање седница и достављање радног материјала 

члановима већа путем е-mail-a (предлога Правилника за разматрање, 

материјала за анализирање, Извештаја и захтева Катедри и Већа 

студијских програма, Захтева студената и сл.). 

- Редовно позивање студената на седнице Наставног већа - е-mail адресе 

представника студентског парламента који присуствују седницама 

Наставног већа су саставни део е-mailing листе, што значи да све што се у 

припреми седнице достави члановима Наставног већа, доставља се 

истовремено и представницима студената. То им даје могућност да се 

подробно припреме за све тачке дневног реда за које су заинтересовани 
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(доказује се е-mailing листом Наставно веће и базом података о раније 

заказиваним седницама). 

- Студенти се укључују у дискусије на седницама Наставног већа по свим 

питањима од интереса за квалитет студија у свим аспектима студирања 

(докази су забележени у усвојеним Записницима са седница Наставног 

већа). 

- Сва правила која се односе на пријем студента и услове и начин њиховог 

студирања усвојена су од стране Наставног већа и благовремено 

објављена на огласним таблама и на сајту Школе. 

- Сваке школске године Школа организује „Дан отворених врата“ који је 

намењен будућим студентима у циљу упознавања са студијским 

програмима Школе, наставним програмима, условима уписа, условима и 

стандардима студирања, наставницима и студентима. 

- Школа је учесник Темпус пројекта. „Visuality & Mathematics: Experiential 

Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities“ 

(„the action“), Број пројекта: 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES, 

број уговора: 2012-3076/001-001, финансијер: The Education, Audiovisual 

and Culture Executive Agency (EACEA), EU. На овај начин одређеном броју 

студената, у више наврата, била је омогућена плаћена стручна пракса у 

више европских градова који су учесници пројекта, што су студенти 

успешно прихватили и реализовали.  

 

Процедуре за пријем и оцењивање 

Сајт Школе је веома информативан. Садржаји су систематизовани за активне 

студенте (www.ict.edu.rs) и будуће студенте (http://upis.ict.edu.rs). Развој сајта, 

функционалност и ажурност обезбеђује стална Комисија за информациони систем 

Школе (у складу са Статутом, изабрана одлуком Наставног већа) и ангажовање 

администратора и модератора задужених за дневно обавештавање и ажурирање 

свих релевантних садржаја. Од школске 2013/14. године у служби студената је и 

Студентски web сервис путем кога студенти могу пријављивати предмете и испите, 

остварити увид у своје оцене, остварене активности и школарине. 

Сва правила везана за упис у прву годину студија објављена су на сајту Школе и 

доследно се примењују при спровођењу уписне процедуре. Такође су благовремено 

http://www.ict.edu.rs/
http://upis.ict.edu.rs/
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објављени и сви подаци о важним терминима и потребној документацији у току 

уписне процедуре, од тренутка подношења докумената до самог уписа 

(прошлогодишњи подаци о свим фазама уписне процедуре још увек су објављени 

на сајту http://upis.ict.edu.rs/, 

http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/uslovi_upisa, 

http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/potrebna_dokumenta, 

http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/pravila_prijemnog_ispita, 

http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/skolarina).  

Школа организује припремну наставу за пријемни испит из математике у обиму од 

36 часова. Пријава се врши путем форме која се налази на сајту Школе 

(http://upis.ict.edu.rs/content/prijavite-se-za-pripremnu-nastavu) 

Сва правила везана за упис дефинисана су Правилником о упису. 

На крају сваког дана који је предвиђен за пријем докумената на огласној табли и на 

сајту Школе доступни су подаци о пријављеним кандидатима и броју њихових 

бодова из средње школе, на које се може поднети приговор у случају да неки 

податак није тачан или да бодови нису добро обрачунати. 

Подаци о укупном броју пријављених кандидата за упис у Школу достављају се 

Министарству просвете у дефинисаном року. 

По завршеном пријему докумената на сајту и на огласној табли Школе објављује се 

списак свих пријављених кандидата са распоредом полагања пријемног испита. 

После пријемног испита, у објављеном року, објављује се прелиминарна ранг листа 

која садржи јасно приказане бодове по основу успеха из средње школе, бодове са 

пријемног испита и укупне бодове за рангирање. 

По истеку рокова за жалбе кандидата и разматрања пристиглих жалби на бодове са 

пријемног испита, објављује се коначна ранг листа са јасно дефинисаним планом 

уписа рангираних кандидата.  

У оквиру описа Студијских програма на сајту Школе објављене су све информације 

о студијским програмима. За сваки предмет студијског програма објављени су 

ОПИСИ ПРЕДМЕТА 

(http://www.ict.edu.rs/studijski_programi/osnovne_studije/internet_tehnologije/plan_studij

a) који поред циљева, исхода и садржаја, садрже јасно дефинисане предиспитне 

http://upis.ict.edu.rs/
http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/uslovi_upisa
http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/potrebna_dokumenta
http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/pravila_prijemnog_ispita
http://upis.ict.edu.rs/upis_osnovne_studije/skolarina
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обавезе и начин полагања испита.  

За све изборне предмете пре почетка школске године заказују се презентације 

предмета, где предметни наставници представљају предмете у циљу детаљног 

упознавања студената са садржајима, предиспитним обавезама, циљевима и 

планираном исходу. На овај начин се обезбеђује да студенти у складу са 

интересовањима изврше што функционалнији избор предмета. Такође на 

презентацији предмета студенти добијају школску e-mail адресу и лозинку, која 

представља основу за даљу електронску комуникацију са професорима, 

студентском службом и сл. 

Вредновање предиспитних обавеза у складу са Законом, веома темељно је 

разматрано на седницама Наставног већа (доказ Записници) како би правилно биле 

узете у обзир све специфичности наставних предмета и дефинисани јасни 

критеријуми вредновања предиспитних обавеза. На плану предиспитних обавеза, у 

више наврата су се указивале потребе да се размотре критеријуми условљавања 

полагања испита бодовима са предиспитних обавеза. Комисија за самовредновање 

захтевала је од свих предметних наставника вођење уредних евиденција о 

предиспитним обавезама и благовремено достављање Записника о предиспитним 

обавезама студентској служби. Дефинисање прага предиспитних обавеза урађено 

је у сарадњи са студентима.  

Комплетна процедура у вези са начинима реализације предиспитних обавеза, 

предмета, испита и слично, дефинисана је Правилником о студијама.  

Правила оцењивања студената на испитима су регулисана Статутом, и детаљније 

Правилником о студијама, а објављивање свих видова постигнутих резултата је 

веома транспарентно. У случају да постоји незадовољство студента у вези са 

начином полагања испита или добијеном оценом, може се уложити жалба у складу 

са Процедуром решавања молби и жалби студената. 

Наставници су дужни да у јединственој форми достављају бодове остварене на 

предиспитним обавезама и испитима администратору сајта, за објављивање на 

сајту.  

Обавеза сваког наставника је да приликом објављивања резултата, објаве и термин 

у коме студенти могу погледати своје радове на предиспитним обавезама и 

испитима и добити потребно образложење за остварене бодове.  
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Право да после три неуспела полагања захтевају полагање испита пред комисијом, 

студенти користе, што се може видети у евиденцији студентске службе. 

 

Инфраструктура за студенте 

Радно време студентске службе прилагођено је потребама студената и објављено 

је на огласној табли и сајту Школе. Поред стандардног радног времена, у циљу 

излажења у сусрет и запосленим студентима, студентска служба ради средом до 18 

часова и прве суботе у месецу. Такође, студентима је на располагању e- mail 

studentska.sluzba@ict.edu.rs који један референт службе и шеф студентске службе 

свакодневно отварају, одговарају на постављена питања и обрађују захтеве. 

Коришћење библиотеке и школске скриптарнице такође је усклађено са 

потребама студената. Радно време објављено је на сајту и огласној табли Школе. 

Додатне информације које се тичу доступности и цена уџбеника, приручника и 

практикума који покривају предмете и области којима се Школа бави, студенти могу 

добити и путем e-mail-a skriptarnica@ict.edu.rs и biblioteka@ict.edu.rs. У свакој 

години, финансијским планом се планирају средства за издавање уџбеника и 

куповину стручне литературе за библиотеку према потребама које исказују 

надлежне Катедре, за наредну годину. Катедре су задужене да у складу са 

Правилником о издавачкој делатности и потребама студената, благовремено раде 

на обезбеђивању наставног материјала (уџбеника, практикума, збирки задатака и 

сл.).  

У делу сајта за ауторизоване кориснике, студенте и наставнике наше школе, 

постављају се материјали са предавања у виду презентација, стручних чланака из 

актуелних области за предмет, тема за домаће задатке и сл. 

(http://www.ict.edu.rs/studiranje/materijali_za_studente). 

Студентима је на располагању и посебан е-learning систем који постоји у Школи 

(Мооdle platforma) који се за поједине предмете користи као додатни облик 

реализације наставе. 

Мишљење студента о квалитету уџбеника и снабдевености потребном литературом 

прибавља се сваке школске године студентском анкетом за сваки предмет. Према 

резултатима анкете, у неколико наврата, Школа је предузела мере за поправљање 

доступности уџбеника студентима 

mailto:studentska.sluzba@ict.edu.rs
mailto:skriptarnica@ict.edu.rs
mailto:biblioteka@ict.edu.rs
http://www.ict.edu.rs/studiranje/materijali_za_studente
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Такође, Kатедра за Tелекомуникације донела је одлуку о припреми уџбеника за 

предмете за које су студенти у анкети изразили проблем као и да се на иницијативе 

студената исказанe у анкети на катедрама доносе одлуке о припремама уџбеника.  

Рачунарска лабораторија ставља се на располагање студентима у слободно време 

у складу са распоредом наставе у сваком триместру. Студенти могу да користе 

интернет и друге потребне програме за израду домаћих задатака и семинарских 

радова. После објављивања распореда наставе, објављују се термини за 

коришћење рачунарске лабораторије. Поред тога, студентима је на располагању и 

посебна рачунарска учионица (сала 11) у којој је омогућен приступ Интернету. 

Спорт и рекреација обухваћени су изборним предметом Спорт и рекреација. Школа 

сваке године плаћа коришћење базена који је у склопу Спортско-рекреативног 

центра Ташмајдан. У распореду наставе је предвиђено да се у време коришћења 

базена не одржавају други часови предавања или вежби у Школи, тако да студенти 

те термине могу да користе. Поред тога, за спортске активности студентима су на 

располагању фискултурна сала, као и терен за мали фудбал и кошарку у дворишту 

Школе. Школа је финансијским планом предвидела реконструкцију свлачионица и 

поправљање хигијенских услова за употребу фискултурне сале.  

Наши студенти су организовани и за екипне спортове и Школа може да буде 

поносна на њихове успехе на спортским такмичењима годинама уназад. Учешће 

студената на спортским такмичењима финансира Школа.  

 (http://www.ict.edu.rs/studentske_aktivnosti/sportske_aktivnosti). 

Термини консултација наставника објављују се на почетку триместра на сајту и 

огласној табли. Поред објављених термина консултација, студентима је омогућено 

да предметне наставнике контактирају путем електронске поште. У циљу лакше 

комуникације сваки студент има отворен e-mail налог на школском домену у форми 

која садржи име и презиме студента и број индекса (ime.prezime_000_00@ict.edu.rs).  

Е-mail адресе свих наставника и сарадника објављене су на сајту, а постоје и 

форме за директно слање e-mail-а наставнику са сајта школе. 

Код коришћења термина консултација, примећено је да студенти прве године 

студија ретко користе ове термине. Из тог разлога, на пријему студената прве 

године, студентима су подељени штампани водичи за студенте прве године, са 

свим битним информацијама за сналажење у Школи, и нагласком на консултације 

http://www.ict.edu.rs/studentske_aktivnosti/sportske_aktivnosti
mailto:ime.prezime_000_00@ict.edu.rs


Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 103 
 

као један од начина за индивидуални рад наставника са студентом. 

 

Корективне мере и процедуре за слабу пролазност на испитима 

Наставно веће школе разматра пролазност на испитима у циљу дефинисања 

узрока ниске пролазности и потреба за предузимање корективних мера. У 

зависности од узрока, мере се предузимају на нивоу Катедри које су дужне да 

дефинишу начине поправљања пролазности или на нивоу Школе. У том смислу 

предузимају се различите мере. Школске 2009/10 због слабе пролазности на 

предиспитним обавезама на нивоу Школе је донета одлука о додатном року за 

полагање колоквијума која још увек важи. 

У складу са овом праксом, додатно је анализирана пролазност и резултати 

остварених студентских активности, и у консултацијама са студентима је закључено 

да у редовној акредитацији (2012. год.) треба урадити додатне измене у складу са 

уоченим проблемима. Ово је реализовано кроз креирање три модула на студијском 

програму Интернет технологије (Администрирање рачунарских мрежа, Web 

програмирање и Медицинска информатика). Поред тога, у складу са резултатима 

студентских анкета, предмети који су својим обимом представљали већини 

студената проблеме у савладавању у новој акредитацији подељени су у два 

предмета (Web програмирање PHP, ООП-C#, Администрирање система Linux, 

Администрирање система Windows). У складу са савременим достигнућима и 

трендовима у области информационих и комуникационих технологија, велики број 

предмета претрпео је измену наставног плана, док је у наставни план свих 

студијских програма уврштено по неколико нових предмета. 

Као један од узрока слабе пролазности на испитима, уочен је проблем недостатка 

свести код једног броја студента о значају активног студирања, неопходног за 

испуњавање предиспитних обавеза и олакшано савладавање градива. Наставно 

веће донело је одлуку да се системски утиче на подизање свести студената о 

значају активног студирања. У овај процес укључени су сви наставници и 

Студентски парламент, како би се повећао степен посећености наставе, ниво 

активности студената у току триместра и повећале могућности за савладавања 

градива. 

Анализом студентских анкета о појединачним предметима, али и студијском 

програму, дошло се до низа закључака које су надлежне Катедре предложиле у 
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циљу повећања пролазности на предиспитним обазезама и испиту. 

Према резултатима анкете о томе како су кандидати који конкуришу за упис у Школу 

сазнали за Школу, највећи број кандидата наводи препоруке бивших студента, 

пријатеља и родитеља. Затим следи сајт школе, онда портал инфостуд и 

представљање Школе на сајмовима образовања. Остале категорије су 

занемарљиво мале. На основу наведених података и података о пролазности на 

испитима долази се до закључака о смерницама за подизање квалитета студената. 

 

б) SWOT анализа 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Препоруке као мотив за упис у школу, 
по-себно бивших студената и 
родитеља, ука-зују да свршени 
студенти школе излазе из Школе са 
добрим мишљењем о школи.  

+++ Недостатак општих информација у 
потенцијалној студентској 
популацији о студирању у складу 
са Законом о високом образовању.  

++ 

Добро и благовремено информисање 
средњошколаца о студијским 
програмима и правилима студирања 
путем сајта, учешћем на сајмовима 
образовања, презентацијама 
студијских програма Школе у средњим 
школама које су одабране као циљна 
група за селекцију студената.  

+++ Немогућност студената да 
савладају поједине предмете који 
по својој природи обухватају теже 
градиво (нпр. рачунарске мреже и 
програмирање), или да успешно 
савладају све друге области осим 
програмирања. Овде се могу 
уочити три разлога: недовољна 
предзнања, недостатак склоности 
за одређене области и 
нефункционалан избор предмета.  

+ 

Организован пријем заинтересованих кан-
дидата ради представљања лабораторија, 
опреме и остале инфраструктуре Школе. 
Кадидати се јављају путем форме на сајту, 
након чега им се упућује позив да посете 
Школу и стекну реалну представу о 
условима студирања. 

+++ Недовољно информација у 
студентским анкетама у делу где 
им је остављено да упишу своја 
запажања која нису обухваћена 
питањима постављеним у анкети о 
педагошким квалитетима 
наставника. Анкетирање као важан 
фактор за усмеравање рада 
наставника, није адекватно 
прихваћено код једног броја 
студента.  

++ 

Детаљно информисање студента о ЕСПБ 
и значају и потреби активног студирања.  

+++ Одговори на поједина питања у 
анкети показују да питање није 
довољно јасно. 

 + 

Информисање студената о правима студе-
ната и укључивању у рад органа Школе.  

++ Велики број студента још увек не 
показује жељу за студентским 
организовањем и интересовање за 
утицај на рад Школе и квалитет 
студирања.  

++ 

Константно ажурирање ''најчешћих 
питања и одговора'' на сајту Школе  

+++ На појединим предметима постоје 
велика нагомилавања због лошије 
пролазности у току претходне 

++ 
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године  

Доступност студентске службе, 
наставника и сарадника путем 
електронске поште и у директној 
комуникацији  

+++ На појединим изборним 
предметима постоји велико и 
неравномерно распоређивање 
студената у односу на претходне 
године  

+ 

Висок степен свести о подршци 
студентима са посебним потребама 
(од пријемног испита до краја студија)  

+++   

Транспарентност у свим аспектима 
рада Школе.  

++   

Захваљујући електронској бази 
података о резултатима студената на 
предиспитним обавезама и испитима, 
анализе података о пролазности сту-
дената према различитим крите-
ријумима, пружају реалне показатеље 
о раду студената и наставника.  

+++   

Студенти имају представнике чланове 
Са-вета Школе и редовно присуствују 
свим седницама Савета школе и 
седницама Наставног већа, као и сас-
танцима Комисије за самовредновање. 
Уредно се обавештавају о седницама 
као и сви други чланови Савета и 
Наставног већа.  

+++   

Студентски парламент већ шест 
година спроводи анкету о педагошким 
квалитетима наставника и квалитету 
наставе из свих предмета, у сваком 
триместру уз процедуру која је у 
потпуности транспарентна.  

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Наставак школовања на специја-
листичким студијама у нашој Школи на 
студијским програмима на којима се 
наставља усавршавање у областима 
садржаним на основним студијама. 

+++ Појава да студенти са одличним и 
врло добрим успехом у средњим 
школама показују знатно нижи 
ниво знања из многих области у 
односу на претходно постигнут 
успех  

++ 

Добро позиционирање на тржишту 
рада због добре оспособљености за 
примену знања и вештина у току 
студија.  

+++ Врло низак ниво знања страног 
језика стеченог у средњошколском 
образовању, посебно код студе-
ната који долазе из унутрашњости.  

+ 

Успостављена пракса сарадње са 
привредом.  

++ Недовољна имплементација зва-
ња стечених у високом образова-
њу према Новом закону код посло-
даваца и националне службе за 
запошљавање још увек наводи 
потенцијалне студенте да се због 
звања опредељују за факултете, 
због чега на високе струковне шко-
ле аплицира већи број студената 
са слабијим успехом, што за 
последицу има отежано студирање  

+++ 
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Веће потребе привреде за компете-
нцијама наших студената са свих 
студијских програма  

++ Успостављање праве мере квали-
тета знања наспрам могућности 
студената који се уписују у Школу и 
компетенција које треба да стекну.  

+ 

Веће ангажовање наставника при 
обради тежег градива и додатни рад са 
студентима у терминима консултација  

++ Да активности Школе на бољој 
селекцији кандидата за упис у 
школу не дају добре резултате.  

++ 

Формирање модула који студентима 
омогућавају избегавање предмета и 
области за које немају афинитета и 
омогућили боље напредовање у 
областима за које показују веће 
склоности и способности.  

+++ Утицај друштвених и социјалних 
фактора на могућности студента 
да редовно похађају наставу. 
Студенти су принуђени да раде 
преко студентских задруга, што 
често наводе као разлоге за 
одсуствовање са наставе и 
недостатак времена да испуне 
предиспитне обавезе  

++ 

Боља селекција кандидата при упису у 
прву годину студија, посебно за 
студијске програме који захтевају 
разумевање тежег градива из области 
електротехнике и рачунарства.  

++ Спор развој свести студента о 
потреби редовног похађања 
наставе у интересу успешног 
студирања  

+ 

Утицај Школе на изградњу свести 
студената о неопходности већег 
интересовања за унапређење рада 
Школе и квалитет студија. Верујемо да 
су у протеклом периоду постављени 
стандарди у комуникацији са Студен-
тским парламентом из којих се може 
очекивати изградња свести да се на 
рад Школе и сва студентска питања 
може утицати и да је мишљење 
студената драгоцено за подизање ква-
литета у свим аспектима студирања. 

++ Недостатак студентских 
иницијатива у процесу спровођења 
самовредновања  

++ 

  Неспремност једног броја 
наставника да мотивишу студенте 
на већи самостални рад у току 
триместра.  

+ 

  Недовољно изграђени и 
недефинисани правни механизми 
у ситуацијама које захтевају 
адекватну корективну меру на 
резултате студентских анкета. 

++ 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

Мере за селекцију кандидата 

Анкетирање студената на самом упису у Школу је омогућило анализу профила 

потенцијалних студената који су заинтересовани за упис у Школу. Менаџмент 

Школе је формирао комисију која је извршила анализу Анкете о претходном 

школовању и начину избора Школе, и предложила одабир средњих стручних школа 

које се баве областима чије се изучавање у великој мери наставља на нашим 
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студијским програмима. По основу тако изабраних школа покренут је пројекат 

успостављаља сарадње са одабраним школама у току завршне године школовања. 

Школа је потписала споразум са средњом школом ''Никола Тесла'' у Београду, о 

сарадњи која подразумева реализацију блок наставе из стучних предмета за ђаке 

треће и четврте године. Блок настава се релизује бесплатно у лабораторијама 

наше школе у договореним терминима. Циљ овог пројекта је привлачење 

квалитетнијих студената на студијски програм Интернет технологије и 

Телекомуникације који захтевају добра техничка предзнања за успешно студирање 

на наведеним студијским програмима што би сасвим сигурно утицало на 

квалитетнији и успешнији исход студирања. 

Исти програм је понуђен и школама економско-правног усмерења, чија се сарадња 

са Студијским програмом Поштанске и банкарске технологије очекује у наредним 

школским годинама. 

 

Непрекидно подизање квалитета наставног кадра 

Један од приоритета у планирању финансија Школе јесте образовање, стручно 

оспособљавање и усавршавање наставног кадра. С обзиром да студијски програми 

обухватају области које се веома брзо мењају и унапређују на технолошком плану, 

посебно у области електротехнике и рачунарства, неопходно је да наставници 

константно раде на осавремењавању програма како би компетенције наших 

дипломаца одговарале техничким и технолошким захтевима привреде. Катедре 

имају обавезу да Наставно веће извештавају о реализацији планова стручног 

оспособљавања за одређене области и наставне предмете у виду похађања 

стручних курсева из актуелних области, учешћа на семинарима, симпозијумима и 

конференцијама.  

 

Развој студентских сервиса на сајту Школе 

С обзиром да искуство указује на велику усмереност студената на коришћење 

интернета, реализовано је неколико нових сервиса на сајту Школе и редизајнирање 

и поправљање функционалности постојећег сајта. 

Студентима је на располагању студентски веб сервис путем кога се могу 

пријављивати испити, предмети, вршити увид у оцене, уплате и друге сличне 

информације. 
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На главном сајту Школе налази се линк ка сајту Студентског парламента, који 

јекомплетно реализован и уређен од стране студената Школе. 

Студенти имају и свој часопис (ICT часопис) http://ictcasopis.ict.edu.rs/, који је 

хостован на веб серверу Школе, и чији садржај креирају студенти. 

Поред ових, студентима јена располагању и могуност бесплатног софтвера за 

Визуелну математику, који је такође хостован на Школском веб серверу. 

 

Промоција струковног образовања у систему високог образовања 

Информисање о месту и улози високих струковних школа у систему високог 

образовања и даље треба да заузме доста простора у информисању јавности о 

студијским програмима. Ову врсту промоције би требало схватити као друштвено 

одговорно информисње у функцији рационалнијег и функционалнијег 

опредељивања студената за високе струковне школе, како би се смањио тренд да 

се висока струковна школа уписује после неуспешног студирања на неком од 

факултета.  

 

Унапређење сарадње са привредом 

У школи је формирана Комисија за сарадњу са привредом, у чијем саставу су 

наставници и представници студената. Комисија је формирана ради унапређења 

студентских пракси, могућности за волонтирање у току студија и стварање бољих 

могућносту за запошљавање.  

Поред традиционално добре сарадње регулисане Уговором са Поштом Србије на 

реализацији стручне праксе на студијском програму Поштанске и банкарске 

технологије, затим Телекомом и Kомпанијом Orion за студенте студијског програма 

Телекомуникације и Поштанске и банкарске технологије, Београдском Берзом и 

Компанијом Teletrader d.o.o. за област банкарства.  

 

д) Показатељи и прилози за стандард  8  

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и 

годинама студија  на текућој школској години. 

Табела 8.2. Стопа успешности студената 

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

http://ictcasopis.ict.edu.rs/
Prilozi_standard_8/Tabela%208.1..docx
Prilozi_standard_8/Tabela%208.2..docx
Prilozi_standard_8/Tabela%208.3..docx
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остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по 

годинама студија  

Прилог 8.1. Правилник о упису  

Прилог 8.2. Правилник о студијама  

Прилог 8.3. Извештај о реализацији праћења рада студијских програма 
Прилог 8.4. Оцене рада студијских програма 

 

  

Prilozi_standard_8/Prilog%208.1..pdf
Prilozi_standard_8/Prilog%208.2..pdf
Prilozi_standard_8/Prilog%208.3.docx
Prilozi_standard_8/Prilog%208.4


Извештај о самовредновању К.5.01 

 

Верзија 1 110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандард 9: 
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СТАНДАРД 9: КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 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 

Квалитет уџбеника које издаје школа 

Брига за квалитет уџбеника које издаје школа започиње системским планирањем и 

обавезом наставника да обезбеди рукопис за предмет за који нема литературу или је 

литература постала неодговарајућа услед брзог техничког и технолошког развоја, 

посебно у области рачунарских и телекомуникационих технологија. За квалитет 

сваког новог уџбеника, поред аутора, одговорност је и на рецензентима који имају 

обавезу да дају допринос квалитету уџбеника. 

Мишљење студената о литератури, прибавља се анкетирањем за сваки предмет. 

Према резултатима анкете, катедре анализирају постојеће стање и старају се да се 

решавају сви уочени проблеми студената у вези  литературе.  

 

Стручна литература у библиотеци 

Школска библиотека је на крају 2013. године бројила 3010 књига. Куповина књига за 

школску библиотеку врши се на предлог стручних катедри и предметних наставника. 

Приоритет у куповини књига за библиотеку представљају књиге препоручене од 

стручних катедри као веома корисне за потребе израде семинарских радова, 

припреме домаћих задатака и израде завршних радова. По правилу је то 

најсавременија стручна литература која по цени коштања и обиму није прихватљива 

као литература коју би студенти куповали, па се зато таквом литературом снабдева 

школска библиотека. Предметни наставници имају обавезу да током године прате и 

предлажу надлежним катедрама наслове књига које треба набавити за школску 

библиотеку.  

 

Наставни материјали на сајту Школе 

Поред штампаних уџбеника, предметни наставници обезбеђују и разноврсне нас-
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тавне материјале који се постављају на сајт Школе, за ауторизоване кориснике. Ови 

наставни материјали представљају додатне материјале које наставници припремају 

као презентације за предавања, делове градива у којем су измењени садржаји у 

штампаним уџбеницима а све у циљу помоћи студентима у савладавању градива. 

Информатичка подршка 

Свака учионица, амфитеатар и све школске лабораторије опремљене су 

фиксираним пројектором и рачунаром у оквиру школске рачунарске мреже 

намењеним за извођење наставе. На тај начин обезбеђени су услови за висок 

квалитет у извођењу наставе. 

У настави на нашим студијским програмима заступљен је велики део 

лабораторијских вежби. Школа располаже савремено опремљеним лабораторијама 

са наменским софтвером. 

 

Библиотечко-информациони систем 

Школска библиотека, захваљујући академском IP домену, учествује од 2011. године у 

пројекту KoБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) и на тај 

начин омогућава свим запосленима приступ информационим изворима попут 

страних научних часописа, електронских књига и индексних база података. 

У 2013. години Школа је унапредила свој библиотечко-информациони систем 

учлањењем у COBISS, национални пројекат узајамне каталогизације.  Кључне 

карактеристике оваквог интегрисаног вођења библиотечких каталога и 

библиографија истраживача омогућавају:  

- рационализацију и додату вредност, 

- захтевније образовање каталогизатора, 

- виши квалитет библиографских записа и мултифункционалност, 

- транспарентност резултата истраживачког рада. 

 

Лабораторија за дигиталне и оптичке телекомуникације 

Лабораторија за дигиталне телекомуникације садржи неколико независних целина 

(пренос у основном опсегу, дигиталне модулације, регенеративни пренос, линијско 

кодовање, рад са модемима, линија оптичког телекомуникационог система са Plastic 
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Clad Silica влакнима, модем). Макете су модуларне и, комбиновањем, омогућавају 

симулирање различитих реалних уређаја. Макете DIGICOM типа су праћене 

макетама-мерним јединицама на који су реализоване: - генератори такта, - 

екстрактори такта (PLL петље), - phase shifter-и (померачи фазе), - jitter метри, - 

инверзије сигнала. 

Лабораторија за електронику 

Лабораторија је опремљена савременим уређајима произвођача ДЕГЕМ (Израел). 

Осам истоветних радних места за по два студента (укупно 16 радних места), 

омогућава да наставник излаже градиво на практичним уређајима. Студенти 

једновремено врше верификацију теоријских садржаја, као и мерење и анализу 

карактеристичних параметара система. За вежбе постоје припремљени практикуми. 

Од постојеће опреме, на свакој макети, је могуће реализовати 8-10 различитих 

трочасовних вежби из Електронике (дискретне, импулсне, дигиталне, 

микропроцесора,...). 

 

Интернет 

Лабораторија ИНТЕРНЕТ је смештена у светлој климатизованој просторији, у којој се 

лабораторијске вежбе изводе на PC рачунарима. Постоји укупно 29 радних места, 28 

намењених студентима и једно радно место за наставника. Један рачунар у току 

извођења вежби користи по један студент. PC рачунари су повезани у серверски 

организовану локалну рачунарску мрежу (LAN) и свака група студената има 

сопствени кориснички налог који им служи да се пријаве на мрежу пре почетка рада. 

У току израде лабораторијских вежби студенти у зависности од предмета користе 

потребне програме инсталиране на рачунарима. 

 

Комутације 

У лабораторији се врши анализа принципа комутација и испитивање свих функција 

комутационих система са просторном и временском комутацијом. Такође је 

омогућено праћење етапа успоставе и раскидања привремених веза у комутационом 

систему. У лабораторији се једновремено конфигурише осам комутационих система 

које је могуће два-по-два повезати, чиме се могу реализовати различите врсте веза у 

систему. Макете су истих карактериситка као уређаји у системима комутације и 
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преноса, што доприноси добром разумевању њиховог функционисања. 

 

Модулације 

Лабораторија за Модулације је опремљена модуларним макетама које се смештају у 

рекове (по три највише). Напајање рекова се врши са мастер боард јединица (МБ) и 

то по једног хоризонталног и једног вертикалног.  Модуларност омогућава да се 

вежбе конфигуришу на различите начине. На пример: синтетизатор фреквенције се 

може користити уз било коју другу ЦОМ макету за коју је потребно имати улазни такт 

сигнал. 

 

Оптичке и приступне мреже 

Лабораторија је опремљена хардвером/инструментацијом за тестирање оптичких 

влакана, те PC рачунарима Pentium IV, са инсталираним оперативним системом 

Windows XP Professional. У лабораторији је 17 радних места за студенте и једно 

место за наставника. Студентима је на овај начин омогућен индивидуални практични 

рад, а наставнику једноставно праћење њиховог индивидуалног напредовања у 

вештини дизајнирања и реализације пасивних елемената оптичких мрежа као и у 

методама тестирања параметара оптичких влакана. Стални приступ Интернету 

омогућен је студентима тако да у току вежби могу користити сервисе Интернета и 

расположиве садржаје који им помажу у раду. 

 

Рачунарске мреже 

Лабораторија за Рачунарске мреже опремљена је најсавременијом опремом чији 

најважнији део чине:  

- 12 Cisco router-а (4x 2620, 2x 2621, 6x 2811) 

- 12 Cisco switch-ева (6x 2950, 6x 2960) 

- 10 Cisco IP телефона (6x 7906, 4x 7940) 

- 18 радних места са 18 рачунара најновије генерације 

Лабораторија је пројектована тако да задовољава висок квалитет наставе. 

Лабораторија за рачунарске мреже садржи и комплетну опрему за каблирање 

локалних мрежа и мерење карактеристика каблиране мреже. Садржи и 8 

инструмената Link Runner који служе за основна мерења на бакарним кабловима: 
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мерење дужине кабла, проверу жичне мапе, обележавање каблова после 

каблирања, проверу могућности комуницирања у мрежи, постојања DHCP сервера и 

мерење активности у локалној мрежи. 

Router-и и switch-еви су смештени у орман са patch панелом на којем завршава 

хоризонтално каблирање унутар лабораторије. Тиме је омогућено да студенти могу 

да раде у реалним условима:  

- повезивање локалних мрежа 

- подешавање параметара крајних мрежних уређаја 

- конфигурисање switch-ева 

- међусобно повезивање локалних мрежа 

- конфигурисање router-а. 

 

ПостТИС 

Школа за потребе реализације вежби из стручних предмета на студијском програму 

Поштанске и банкарске технологије, располаже лабораторијом која је опремљена 

као ПостТИС пошта. Локална рачунарска ПостТИС мрежа постављена је уз 

сагласност ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" и повезана на ПостТИС мрежу Поште Србије. 

Ова повезаност омогућава дневно даљинско ажурирање апликације, тако да се у 

сваком тренутку у лабораторији вежба у окружењу које примењује и национална 

пошта. Такође, овом везом је омогућено спровођење on-line и web трансакција у 

тестном окружењу. За потребе лабораторије креирани су посебни налози за приступ 

студената ПостТИС мрежи. 

 

Акта која регулишу издавачку делатност 

Статутом школе прописана је обавеза катедри да брину о планирању и 

благовременом припремању основних и помоћних уџбеника (практикуми, 

приручници, збирке задатака и сл,). 

Правилником о издавачкој делатности уређен је поступак издавања уџбеника са 

свим релевантним критеријумима који треба да обезбеде квалитет и савременост 

уџбеника у складу са обимом садржаја наставног предмета. Дефинисане су 

категорије уџбеника, права и обавезе аутора и  избор и обавезе рецензената. 

Финансијским планом за сваку календарску годину предвиђају се средства у складу 
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са потребама катедри за издавањем уџбеника за наредну календарску годину. 

 

б) SWOT анализа 

Структура и обим библиотечког фонда и постојање информатичких ресурса 

(рачунара, софтвера, интернета, електронских облика часописа) 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Добра снабдевеност библиотеке 
савременом стручном литературом и 
одговарајући софтвер (COBISS - 
кооперативни онлајн библиографски 
систем и сервиси) за вођење евиденције 
о библиотечком фонду.  

+++ Недостатак још једног 
каталогизатора у библиотеци због 
ограничења у запошљавању 

++ 

Доступност библиотеке студентима која 
се постиже допунским ангажовањем 
наших студената за рад у библиотеци 
преко омладинске задруге 

++ застарео приступ Школи преко VPN 
(Virtual Private Networks) 

++ 

Веома добра заступљеност најсавре-
менијих информатичких ресурса, 
укључујући и софтвер, у функцији 
извођења квалитетне наставе; брзи 
интернет у лабораторијама остварен 
оптичким влакном; повезаност школске 
ПостТИС поште на Intranet Поште 
Србије, такође оптичким влакном; 
функционална школска рачунарска 
мрежа са пратећим сервисима; развијен 
сајт са студентским сервисима; прио-
ритет Школе у финансијском планирању 
јесте улагање у информатичке ресурсе 

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Константно праћење потреба стручних 
катедри и осавремењавање библио-
течког фонда у складу са потребама 
студијских програма 

+++ Ограничена буџетска средства за 
проширење библиотечког фонда; 
  

++ 

Увођење нових и унапређење посто-
јећих електронских сервиса школе; 
развој централизованог система упра-
вљања електронским документима; 
стручно оспособљавање и усаврша-
вање запослених за имплементацију 
нових информатичких технологија 

++ Ризик у планирању сопствених 
прихода 

++ 

  Недовољна финансијска средства и 
ризик у финансијском планирању 
информатичког развоја и 
унапређења 

++ 

 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
- Једна од мера за рационално издавање уџбеника и посебно, практикума за 
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лабораторијске вежбе, јесте издавање мањих тиража потребних за једну 

школску годину, како би се обезбедио простор за стално осавремењавање 

практикума у областима које су подложне сталним и брзим променама. 

Стручне катедре су у обавези да прате и анализирају савременост 

уџбеника које издаје Школа и предлажу стручну литературу (члан 26. 

Статута) потребну за библиотеку за наредну годину, како би се 

финансијским планом обезбедила средства. 

- Додатно образовање каталогизатора у Народној библиотеци Србије 

- С обзиром на то да су наши студијски програми у основи оријентисани на 

информационе и комуникационе технологије које се веома брзо развијају и 

непрекидно унапређују, неопходна је континуирана имплемантација нове и 

надоградња постојеће информатичке опреме и пратећих ресурса у школске 

лабораторије. Једино тако се могу обезбедити конкурентна знања и 

компетенције наших дипломаца на тржишту рада. 

- Рад на изградњи навика и мотивисању већег броја студената да користе 

библиотеку, интернет и лабораторије. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 9 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 

Прилог 9.1 Правилник о издавању уџбеника 

Прилог 9.2. Назив скрипти, уџбеника и монографија чији су аутори наставници 

високошколскe институцијe 

 

  

Tabela%209.1.doc
9-2%20popis%20informatickih%20resursa.docx
9-1_Pravilnik_o_izdavanju_udzbenika.pdf
?abela%209.2.docx
?abela%209.2.docx
?abela%209.2.docx
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Стандард 10: 
Квалитет управљања високошколском установом и 

квалитет ненаставне подршке 
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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 

Органи Школе су: орган управљања, орган пословођења, стручни органи и 

Студентски парламент.  

Рад Школе организован је у оквиру организационих јединица: наставна јединица и 

ненаставна јединица (чл.23.Статута - доступан на web сајту Школе).  

Наставна јединица организована је у оквиру Катедре за телекомуникације, Катедре 

за Поштанске и банкарске технологије, Катедре за Интернет технологије и Катедре 

за Опште образовање. 

Рад ненаставне јединица организован је преко служби. Тако у оквиру ненаставне 

јединице постоји служба за правне и кадровске послове, служба за економско-

финансијске послове, студентска служба, техничко информатичка служба и 

библиотека. Све службе и радна места у оквиру њих дефинисане су Правилником о 

организацији и систематизацији послова Школе.(доступан на web сајту Школе). 

Орган управљања и орган пословођења, њихове надлежности и одговорности 

организацији и управљању Школом су утврђени Статутом у складу са законом. Рад 

Савета уређен је Пословником о раду Савета (доступан на web сајту Школе) Орган 

управљања Школе је Савет, конституисан 8. јула 2009. године, на период од три 

године. Савет има 19 чланова, од којих су 13 запослени у Школи(9 су представници 

наставног, а 4 ненаставног особља), 3 члана је именовао оснивач и 3 члана су 

представници студената Школе. 

Савет је увек имао потребан кворум за одржавање седница, а највећи број одлука 

донет је једногласно, док је само мањи број одлука донет већином гласова. Савет је 

врло конструктивно радио у духу толеранције и уважавања другачијег мишљења. 

Како је Савету истекао мандат јула месеца 2012. године, Школа се у неколико 

наврата писменим путем обраћала надлежнима да се именују нови чланови 

представника оснивача. До сада Влада Републике Србије није именовала нове 
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чланове, тако да Савет обавља свој рад до именовања нових чланова. Орган 

пословођења Школе је директор. Директору у раду помажу два помоћника директора 

из реда наставника, који обављају послове из области праћења наставе и 

организационих послова.Надлежности и одговорности органа пословођења у Школи 

су регулисане Статутом Школе. Стручни органи Школе су Наставно веће, Катедра и 

Веће студијског програма Директор је председник Наставног већа по функцији. 

Надлежности и одговорности стручних органа регулисани су Статутом Школе, а рад 

Наставног већа и Пословником о раду(доступан на web сајту Школе).  

 

Табела1. Број ненаставних радника стално запослених у Школи у оквиру 
одговарајућих организационих јединица 

Р.б
. 

Назив 
организацион

е јединице 
Радно место Матични број 

Име, 
средње 
слово, 

презиме 

Квалификациј
а 

1. 

Служба за 
правне и 
кадровске 
послове 

Секретар 
290895371905
2 

Драгица П. 
Стајић 

Дипл. правник 

2. 
Рачуноводство Шеф 

рачуноводства 
241196071507
9 

Радмила А. 
Јеремић 

Дипл. 
економиста 

3. 

 
Рачуноводство 

Референт за 
финансијско -
рачуноводствен
е послове 

271095971514
3 

Весна М. 
Лепотић 

Економско -
туристички 
техничар 

4. 

Служба за 
правне и 
кадровске 
послове 

Референт за 
кадровске и 
опште послове 

260997575601
9 

Наташа М. 
Родић 

Инж. ПТТ 
саобраћаја 

5. 
Студентска 
служба 

Шеф студентске 
службе 

141295871523
4 

Мирјана Ј. 
Симић 

Виши стручни 
радник ПТТ 
саобраћаја 

6. 

Студентска 
служба 

Референт у 
студентској 
служби 

030498772722
4 

Ирена З. 
Војводић 

Спец. 
струковни 
инжењер 
саобраћаја 

7. 
Студентска 
служба 

Референт у 
студентској 
служби 

070398471507
3 

Ирена В. 
Јанковић 

Струковни инж. 
електротехнике 
и рачунарства 

8. 
Техничко-
информатичка 
служба 

Администратор 
130797471040
6 

Јован О. 
Дабић 

Дипл. инж. 
машинства 

9. 

Техничко-
информатичка 
служба 

Администратор 
060297971014
3 

Марко Д. 
Павлићевић 

Спец. струк. 
инж. 
електротехнике 
и рачунарства 
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10. 

 
Библиотека 

Библиотекар 
270296771034
4 

Душан П. 
Стојановић 

Спец. струк. 
инж. 
електротехнике 
и рачунарства 

11. 

Техничко-
информатичка 
служба 

Мајстор 
061095237041
6 

Симо Д. 
Вучинић 

Техничар 
телефонско– 
телеграфских 
уређаја 

12. 
Техничко-
информатичка 
служба 

Спремачица 
130697086503
4 

Весна М. 
Додевски 

Основна школа 

13. 
Техничко-
информатичка 
служба 

Спремачица 
100996371503
0 

Зорица Љ. 
Кукило 

Основна школа 

14. 
Техничко-
информатичка 
служба 

Спремачица 
070696797801
9 

Љиљана М. 
Манасијеви
ћ 

Основна школа 

15. 
Техничко-
информатичка 
служба 

Спремачица 
140595271544
9 

Гордана В. 
Чубрило 

Основна школа 

16. 
Техничко-
информатичка 
служба 

Чувар 
310895071050
7 

Војо П. 
Форца 

Гимназија 

 

Организациона структура је дефинисана Статутом Школе и чаном 4. Правилника о 

организацији и систематизацији послова (оба акта доступна на web сајту Школе). 

Праћење и оцењивање квалитета организације и управљања у Школи је стална 

активност. 

На основу спроведених анализа, органи управљања доносе мере за унапређење 

рада организационих јединица и појединаца. Мере се доносе у виду одлука органа 

управљања (Савет Школе) и органа пословођења (директор). Остале мере се 

предузимају у виду налога за рад, појединачних решења и обавезујућих инструкција. 

Оцењивање квалитета организације и управљања у Школи је стална активност, а 

предвиђено је да се спроводи путем анкета (запослених и студената) и извештаја о 

раду. На тај начин оцењује се организација, управљање и рад наставног и 

ненаставног особља и њихов однос према студентима, њихову мотивацију у раду са 

студентима и предузимају се мере за њихово унапређење. На унапређење односа у 

раду са студентима посебно се обраћа пажња и инсистира на коректној комуникацији 

и предузимају мере за корекцију, уколико се за тим укаже потреба. 

Директор утврђује потребе за ангажовањем ненаставног особља, полазећи од тога 

да се рад и пословање одвија у континуитету, ефикасно и рационално. 
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Услови заснивања радног односа ненаставног особља су дефинисани Правилником 

о организацији и систематизацији послова у Школи. Поступак заснивања радног 

односа ненаставног oсобља је регулисан Законом о раду и може се спровести под 

условом да је радно место предвиђено општим актом о организацији и 

систематизацији и ако су обезбеђена средства за његово финансирање. Услови и 

поступак заснивања радног односа су транспарентни, путем конкурса, доступни су 

јавности и у складу са законом и Правилником о организацији и систематизацији 

радних места у Школи. 

Школа запошљава довољан број ненаставног особља које својим стручним и 

професионалним радом обезбеђује успешан рад установе, основне задатке и 

циљеве студијских програма.  

Школа посебно обезбеђује ненаставном особљу перманентно образовање и 

усавршавање на професионалном плану, како би се испратила промена свих 

законских решења која се тичу рада Школе. Све јача контрола рада јавних служби 

кроз доношење нових закона и уредби изискује непрекидно усавршавање 

запослених у правној и финансијског служби. У финансијском плану Школе, за сваку 

годину, предвиђена су средства за стручно усавршавање запослених како наставног, 

тако и ненаставног особља, што омогућава учешће на семинарима и радионицама у 

организацији "Привредног саветника" и "Образовног информатора". 

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета предвиђено је да се 

посебно прати и анализира рад студентске службе у којој је запослено три 

извршиоца. 

Рад служби може се разматрати преко посредних показатеља, као што су: притужби 

запослених и студената на рад, број покренутих дисциплинских поступака и донетих 

дисциплинских мера, отказа и слично. Није било никаквих поремећаја у раду Школе 

из чега се генерално може извући закључак да су органи, јединице и службе добро 

обављали свој посао. То потврђују и анкете студената, који су се изјашњавали о 

раду органа и служби Школе. 

Библиотека Школе квалитетом задовољава потребе студената. Студенти у 

библиотеци могу наћи литературу потребну за припрему испита, како ону основну, 

тако и додатну. Већина уџбеника који се користе за припрему испита налазе се у 

библиотеци у најмање три примерка. Радно време библиотекара прилагођено је 
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потребама студената, како оних на основним студијама, тако и оних на 

специјалистичким студијама (рад суботом и после подне). 

Због потребе осавремењивања рада библиотеке и испуњавања акредитационих 

захтева Школа је обезбедила да библиотека ради у одговарајућем информационом 

окружењу приступањем библиотечкој програмској платформи COBISS која 

обједињује све значајније библиотечке установе у Србији. 

Наставници Школе активно се ангажују у писању уџбеника и помоћних уџбеника који 

се продају у скриптарници Школе. Важно је напоменути да се цене таквих издања 

формирају на најнижој цени која укључује само трошкове штампања и ауторских 

хонорара, како би били доступни студентима. Скриптарница је отворена сваког 

радног дана. 

 

б) SWOT анализа 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
На основу спроведених анализа, органи 
управљања доносе мере за унапређење 
рада организационих јединица и 
појединаца. 

+++ Услови рада ненаставног 
особља. 

++ 

Оцењивање квалитета организације и 
управљања у Школи је стална 
активност, и спроводи се путем анкета 
(запослених и студената) и извештаја 
о раду. 

+++ Недовољна едукација 
ненаставног особља о 
стандардима за унапређење 
квалитета. 

++ 

Школа запошљава довољан број 
ненаставног особља које својим стручним 
и професионалним радом обезбеђује 
успешан рад установе, основне задатке и 
циљеве студијских програма.  

++   

Школа посебно обезбеђује ненаставном 
особљу перманентно образовање и 
усавршавање на професионалном плану, 
како би се испратила промена свих 
законских решења која се тичу рада 
Школе. 

+++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Усавршавање система информисања 
између управљачких и других 
организационих јединица је 
континуиран процес. 

++ Велико оптерећење студентске 
службе, због веома сложене 
документације која захтева 
ускађивање са Болоњском 
процедуром 

++ 

Организовање перманентног образовања 
као управљачког, тако и наставног и 
ненаставног особља, у области 
усавршавања менаџерских и лидерских 
вештина. 

+++ Велико оптерећењеслужбе 
општих и правних послова и 
рачуноводства због потребе 
сталног усклађивања са 
променама и применама 
законских регулатива (Закон о 

++ 
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јавним набавкама) 
Побољшавање услове рада ненаставних 
радника обезбеђивањем адекватног 
простора, набавком савремених 
средстава за рад и побољшањем 
техничких услова рада. 

++ Велика оптерећеност 
ваннаствних служби у 
периодима уписа и на крају 
наставне године, на крају 
каледнарске године 

+ 

Спровођење активности чији ће циљ бити 
едукација комплетног особља, како 
наставног тако и ненаставног, о 
стандардима за унапређење квалитета. 

++ Неизвесна економска ситуацију у 
земљи и утицај на стагнацију 
запошљавања ненаставног особља 

+ 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета у оквиру стандарда 10 

- Праћење и процењивање квалитета управљања и ненаставне подршке, и 

организовање рада тако да стручне службе што адекватније могу да прате 

основне активности Школе. 

- Спровођење активности чији ће циљ бити едукација комплетног особља, 

како наставног тако и ненаставног, о стандардима за унапређење 

квалитета. Када је у питању процес самовредновања, чињеница је да је у 

овом тренутку и ненаставно и наставно особље Школе много боље 

информисано него раније, како о самом процесу, тако и о стандардима које 

је неопходно испунити да би квалитет био на жељеном нивоу.  

- Усавршавање система информисања између управљачких и других 

организационих јединица треба да буде континуиран процес. 

- Организовање перманентног образовања као управљачког, тако и 

наставног и ненаставног особља, у области усавршавања менаџерских и 

лидерских вештина. 

- Побољшавање услове рада ненаставних радника обезбеђивањем 

адекватног простора, набавком савремених средстава за рад и 

побољшањем техничких услова рада. 

- Обезбеђивање могућности за унапређивање професионалих комептенција 

ненаставних радника када се за тим укаже потреба.  

 

д)  Показатељи и прилози за стандард 10 

Табела 10.1. дата је у тексту стандарда. 

Прилог 10.1. Организациона структура је дефинисана Статутом Школе и чаном 4. 

Правилника о организацији и систематизацији послова (оба акта доступна на web 

сајту Школе). 
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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 

Високa школa струковних студија за информационе и комуникационе технологије (у 

наставку текста Школа) своју образовну делатност обавља у Београду, у улици 

Здравка Челара 16. Управљање установом и планирање простором у надлежности 

је Директора Школе. Савет Школе на основу процене потреба наставног процеса и у 

складу са усвојеним финансијским планом за текућу годину, даје сагласност на 

предлог Директор Школе по питању евентуалних реновирања или адаптација 

постојећег корисног простора у школи. Процена о пренамени или адаптацији 

одговарајзћег простора у Школи доноси се на основу технолошких захтева 

наставних планова и програма који се реализују у Школи, или на основу уочених 

могућности за бољу организацију процеса наставе. 

Школа обезбеђује довољно простора за оптимално извођење наставе. Настава се 

изводи у току дана у периоду од 08-21 часова. На редовним студијама настава се 

одвија радним данима, а на специјалистичким студијама настава се изводи и 

викендом. Планирањем група за теоријску наставу и лабораторијске вежбе 

обезбеђено је радно место свим студентима у току наставе. Сваки студент у оквиру 

своје групе има своје место како у учионицима тако и у лабораторијама.  

Школа се налази у комплексу са средњом техничком ПТТ школом и ученичким 

домом исте школе, и одржава један део комплекса ван корисних површина школе. 

Просторије Школе налазе се унутар два објекта комплекса која се налазе на врло 

малој удаљености један од другога, и корисницима су на располагању амфитеатар, 

12 учионица, модерно опремљене рачунарске лабораторије, лабораторије посебне 

намене, спортски објекти - сала, балон, базен (изнајмљени простор), библиотека, 

наставнички кабинети, лабораторије за рад наставног особља, просторије за рад 

студентског парламента као и просторије студентске службе и секретаријата, 

правне, кадровске и службе рачуноводства. 

Укупна површина којом располаже Висока школа струковних студија за 

информационе и комуникационе технологије је 2469 m2. У прилогу 11.1 дата је 

табела у којој је исказан однос укупног простора и укупног броја студената, по којем 
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је добијена вредност од 2.55м2 по студенту. Школски простор је у складу са 

стандардима прописаним од стране акредитационог тела, и Школа је на основу 

квалитета свог простора акредитовала установу и добила дозволу за рад., изузев 

базена који представља изнајмљени простор. 

Школа поседује адекватно и савремено технички опремљене просторије. Све 

учионице у школи опремљене су таблама са кредом а један број учионица има и 

магнетне табле са маркерима. У свакој учионици налази се видео пројектор са 

пројекционим платном, један рачунар и мрежни прикључак чиме је обезбеђен 

приступ неопходним материјалима за извођење наставе како са интерне рачунарске 

мреже школе тако и са Интернета. У свакој од рачунарских лабораторија у Школи 

налази се магнетна табла са маркерима, видео пројектор са пројекционим платном, 

велики број рачунара нове генерације са мониторима велике дијагонале те 

неопходна мрежна опрема која обзебеђује приступ појединачним рачунарима у 

оквиру лабораторије, али и са удаљеног места. Школа поседује квалитетно 

искаблиран мрежни систем и довољан број сервера за мрежну подршку наставном 

процесу и раду у рачунарским лабораторијама. У оквиру наставног процеса у овим 

лабораторијама инсталирано је неколико професионалних апликација за рад у 

поштанском, банкарском и берзанском систему Републике Србије. Школа поседује 

специјализовану лабораторију за мрежне технологије са савременом и 

професионалном опремом. Поред наведене опреме Школа је опремљена 

савременом опремом за каблирање просторија оптиком и бакарним кабловима на 

којима се обучавају студенти, затим уређајима за проверу квалитету терминација 

каблова и искаблираних траса. За потребе наставе техничких предмета из области 

примене технологије у медицини Школа поседује ЕКГ уређаје, пацијент мониторе, и 

дигитализатор медицинских снимака. У оквиру специјализованих лабораторија за 

групу телекомуникационих предмета Школа поседује одговарајуће макете за 

извођење наставе. За потребе наставе из GPS система школа поседује неколико 

комплета за глобално позиционирање и мерења. Преглед лабораторијске опреме 

која је у власништву школе налази се у табели 11.2 . 

Приступ Интернету у оквиру Школе остварен је гигабитним оптичким линком са 

Академском мрежом Србије (АМRES), а у употреби је и други, резервни приступ 

остварен путем ADSL везе. Такође, посебан оптички линк ка ЈП „Пoшта Србије“ 

користи се за потребе специјализоване апликације у извођењу наставе из 
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поштанских сервиса. Локална рачунарска мрежа остварена је такође гигабитном 

везом, а сви доступни сервиси који су на располагању корисницима се налазе на 

серверским платформама, смештеним у климатизованој серверској соби. 

Запосленима и студентима на располагању је сталан приступ свим важним 

ресурсима у електронском облику, како у просторијама Школе тако и удаљено путем 

VPN везе. У Школи је 2010. године имплементиран Систем заснован на Moodle 

платформи, што студентима значајно олакшава праћење редновне наставе“. У 

оквиру Школе постоји Локална CISCO академија за студенте и све остале 

заинтересоване који желе проширити своја знања и стећи више искуства у подручју 

рачунарских мрежа од оног које нуди постојећи образовни систем. Школа као члан 

Microsoft IT Academy система обезбеђује запосленима и студентима да бесплатно 

користе оперативне системе и друге програме овог произвођача у образовно и 

научно-истраживачке сврхе. Висока ICT Школа је од 2009. године члан ORACLE 

Академије (OracleAcademy) у оквиру програма ICS (Introduction to Computer Science). 

Студенти Високе ICT Школе на основним и специјалистичким студијама могу 

бесплатно слушати курсеве који отварају могућности за даље усавршавање из 

области програмирања и коришћења релационих база података.  

Капацитет опреме са бројем студената се усклађује планирањем адекватних 

наставних група за лабораторијске вежбе. Када су у питању рачунари, сваки од 

студената има своје радно место за једним рачунаром. Такође специјализоване 

лабораторије имају исти капацитет рачунарске опреме и броја студената у 

наставним групама. Када је у питању специјализована опрема веће вредности, 

наставне групе су подељене на мање групе од неколико студената приликом 

извођења лабораторијских вежби. У лабораторијама за извођење практичне 

наставе из области телекомуникација за једним комплетом опреме седе по два 

студента. Недостатак тренутне ситуације У Школи по питању специјализоване 

опреме је тај да студенти немају непосредни и самостални контакт са опремом, што 

би имало за исход већу посвећеност студената у раду.. Наравно, Школа 

континуирано улаже велика новчана средства у набавку нове и замену постојеће 

лабораторијске опреме чиме би се постојећа ситуација поправила. Препреку бржем 

развоју Школе по овом питању представља немогућност да се у ове намене одвоје 

већа новчана средства која би омогућила набавку веће количине специјализоване 

опреме која би струковно унапредила рад са студентима и приближила студенте 
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реалним условима који их чекају на тржишту рада. 

Школа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са 

потребама наставног процеса и бројем студената. Због иновација у наставним 

плановима на свим студијским програмима, у периоду од акредитације до данас, 

Школа је извршила осавремењивање и адаптацију постојећег амфитеатра чиме је 

добијена модерна учиниоца проширена за четрдесет седећих места у односу на 

капацитет претходног стања. Новом рачунарском опремом обновљене су три 

специјализоване рачунарске лабораторије. Поред адаптације набављена је и нова 

специјализована опрема за ове лабораторије како рачунара, тако и пратећих 

електронских наставних средстава. Извршена је и адаптација простора две 

рачунарске учионице чиме је у једној од њих добијен за педесет процената већи 

број радних места. Постојећи рачунари су замењени новим рачунарима и 

лабораторије су опремљене савременим наставним средствима.  

Током 2013. године, учионички простор је реновиран (окречени зидови и сређен 

паркет), а у две учионице је повећан капацитет места новим намештајем и 

опремљен новом рачунарском опремем, пројекторима и покретном интерактивном 

таблом. 

С обзиром на већ поменуту ситуацију са финансијским средствима практична 

настава великог броја предмета у наставним програмима у Школи изводи се на 

симулаторима као виртуелне лабораторијске вежбе. Из наведеног разлога 

извршена су велика улагања у рачунарске лабораторије у којима је обезбеђена 

веома квалитетна рачунарска опрема. У оквиру Школе имплементиран је Е-

леарнинг систем који покрива три рачунарске лабораторије, чиме је обезбеђено 

истовремено праћење наставе у три различите просторије праћено аудио, видео 

сигналом и увидом у десктоп наставничког рачунара. Сваки студент на свом радном 

месту добија све информације за успешну реализацију задатака током извођења 

наставе. На овај начин обезбеђено је усклађивање просторних могућности Школе са 

бројем студената у наставним групама за лабораторијске вежбе чиме је створен 

простор за рационализацију у оквиру наставног процеса. 

Локална рачунарска мрежа се континуирано обнавља и унапређује. Набављени су 

сервери најновије генерације, који покрећу разне сервисе (web site школе, 

имплементиран је најновији систем за поштанско пословање који се користи у свим 

поштама у Србији, студенстки web сервис, Web Mathematica...).  
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Размена података у електронском облику за потребе наставног процеса и научно 

истраживачког рада у Школи организована је заштићеном везом сервера за чување 

података и Школске презентације. Права приступа подацима регулисана су 

интерним правилницима. Студентима је потпуно отворен приступ на сервер за 

преузимање неопходних материјала и информација везаних за наставу, које могу да 

унапреде њихов процес учења градива.  

Школа је за потребе наставника и студената имплементирала и електронску 

размену докумената и информација путем званичног WEB сајта школе који је 

слојевито реализован тако да је раздвојен простор за студенте и наставнике, а 

посебну целину чини део резервисан за административне службе школе. Студенти 

и наставници на основу логовања на сајт имају право и могућности да преузму 

информације које су доступне за одговарајући статус корисника. Сваком студенту и 

наставнику школе отворен је налог електронске поште. Сервер електронске поште 

је смештен на Google домену, тако да је могућа размена информација између 

корисника чак и у случају када је неопходно искључити са Интернета службени сајт 

школе услед случајних испада и редовног ажурирања серверских платформи.. 

Поред понуђених информација у електронском облику на сајту, студентима се део 

информација прослеђује на електронску пошту. 

Школа поседује и 4 интерактивне (SMART) табле, па се настава и лабораторисјке 

вежбе из одређених предмета одвија у модерном окружењу. 

Студенти су у могућности на основу понуђених информација да учествују у 

образовном процесу у школи, а кроз директан контакт са наставницима путем 

размене информација у електронском облику да учествују и у научним 

активностима у школи. Резултати такве сарадње могу се видети кроз запажена 

учешћа наших студената на разним домаћим конференцијама и добијеним 

наградама на разним конкурсима за техничка решења.  

Школа не поседује рачунарски центар. Услуге које треба да обезбеди рачунарски 

центар, између осталог и приступ Интернету, децентрализовани су оквиру школе. 

За потребе наставника у школи је инсталиран бежични Интернет, тако да сви 

наставници који за потребе наставног процеса носе преносиве рачунаре имају 

приступ Интернету. У свим просторијама у којима бораве и раде наставници налазе 

се и десктоп рачунари и периферијски уређаји који обезбеђују приступ локалној 

рачунарској мрежи Школе и Интернету. Све просторије у којима наставници 
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обављају припрему наставе опремљене су савременим штампачима и опремом за 

скенирање и нарезивање различитих медијума за пренос информација у 

електронском облику. Поред просторија за припрему наставе истом опремом 

опремљени су и све рачунарске и специјализоване лабораторије. Умрежени 

фотокопир апарати лоцирани у зборници, секретаријату и кадровској служби 

доступни су током целог дана.. Ван наставно особље у школи на својим радним 

местима имају инсталиране рачунаре, штампаче и скенере. За све веће захтеве 

наставника и ваннаставног особља у школи постоји техничка служба у којој раде 

два администратора рачунарске мреже који могу да реализују и посебне захтеве 

запослених као што су генерисање налога на мрежи, регулисање права приступа, 

инсталација неопходног софтвера. Техничка служба ради у две смене и услуге 

администратора су доступне током целог радног дана. 

Приступ студената услугама који нуди рачунарски центар такође је 

децентрализован. У оба објекта који су у саставу Школе постоји просторија у којима 

се налазе рачунари за приступ локалној рачунарској мрежи и Интернету. У 

учионичком простору постоји учионица коју користи Студентски парламент у којој су 

инсталирана четири рачунара за потребе студената у терминима који су 

резервисани за рад студентског парламента. Сваког радног дана у поменутој 

учионици резервисан је период у распореду за деловање Студентског парламента. 

Друга просторија где студенти имају резервисане термине за рад на рачунару 

налази се у лабораторијском објекту школе и за студентске потребе је резервисана 

цела једна рачунарска лабораторија са комплетном инсталираном опремом са 

двадесет осам радних места. Активности студената током тих термина одвијају се 

уз присуство администратора мреже, тако да је присутно стручно лице које им може 

помоћи у случају појаве проблема у коришћењу рачунара или ако им затреба 

некаква додатна услуга. За одређене потребе студената и Студенстског 

парламента, омогућен је приступ и фотокопирници. Ван резервисаних термина 

студенти имају могућност током целог радног дана да контактирају администраторе 

за све проблеме и потребе које имају везано за коришћење рачунара, приступ 

Интернету, налоге електронске поште, систему за интерактивно учење, приступ site-

u школе и студентском WEB сервису, изнајмљивање софтвера у оквиру MSDNA 

програма, нарезивање CD/DVD медијума, штампање и друго. 

Као што је наведено немогућност да се реализује рачунарски центар у школи због 
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лимитираног корисног простора и свакодневних потреба наставног процеса за 

рачунарским лабораторијама, превазиђен је децентрализацијом услуга које нуди 

стандардни рачунарски центар на више просторија. Недостатак овакве организације 

је ограничен приступ тим просторијама само на заказане термине које диктира 

распоред наставе у школи. Оптимизацијом и рационализацијом наставе настоји се 

обезбедити да ти термини буду дужи.  

 

б) SWOT анализа 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Наставни процес организован по 
триместрима одвија се у већем броју 
просторија са мањим капацитетом 
што омогућава извођење наставе из 
већег броја различитих предмета 
истовремено.  

+++ Одвијање наставе током целог 
дана од 8-21 часова, као и 
викендима  
 

+ 

Квалитетно опремљене учионице и 
лабораторије за савремено извођење 
наставе  

+++ Школа не поседује рачунарски 
центар, па су студентима на 
располагању лабораторије у 
терминима у којима се настава 
не изводи  

++ 

Сваки студент у оквиру 
лабораторијске групе има своје место 
за рачунаром  

+++ У рачунарским лабораторијама 
иако климатизованим, током 
топлијих дана отежани услови  

++ 

Развијена локална рачунарска мрежа 
у целом објекту, брз и сигуран приступ 
Интернету, вредна опрема за изво-
ђење специјализованих лабораториј-
ских вежби 

+++  
 

У делу зграде са већим бројем 
рачунарских лабораторија пов-
ремено долази до струјног опте-
рећења због времешних 
инсталација  

++ 

Развијен Е-Learning систем и Moodle 
платформа  

++   

Организована техничка подршка 
доступна током целог дана 

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Периодично обнављање информати-
чких ресурса у складу са финанси-
јским могућностима  

+++ Ограничен простор за повећање 
капацитета учионица и просторија 
за наставно особље  

++ 

Наставак развоја система за 
интерактивно учење и учење на 
даљину  

++ Школа није у могућности да 
самостално финансира веће 
грађевинске захвате са циљем 
проширења корисног простора  

++ 

Могућност изградње монтажног 
објекта у оквиру дворишта школе  

+ Максимално искоришћен простор 
школе отежава складиштење 
специјализоване опреме коју 
школа поседује  

++ 

Укључивање студената у пројекте у 
којима школа активно учествује  

++ Објекат изграђен пре 50 година 
захтева веће трошкове одржа-
вања  

+++ 

Оптимизација распореда наставе како +++   
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би се обезбедили дужи термини у 
којима би рачунарска опрема била 
доступна студентима  

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

- Наставак започетих активности на адаптацији и рационализацији 

лабораторијског простора у Школи.  

- Обнављање информатичких ресурса према плану набавки би требало да 

прати модернизацију наставних планова и програма. 

- Обука наставног и ненаставног особља паралелно са увођењем нових 

технологија.  

- Наставити започете активности на адаптацији и рационализацији 

наставног и лабораторијског простора у Школи, у складу са финансијским 

могућностима.  

- Разрадити план могућег проширења постојећег простора и анализирати 

могућности финансирања таквог захтева властитим финансијским 

средствима уз помоћ оснивача. 

- Неопходно је наставити пратити иновације наставних планова и програма 

одговарајућом лабораторијском опремом која ће обезбедити реални 

контакт студената са окружењем које их очекује на будућем радном месту. 

Треба добро анализирати потребе и извршити набавку специјализоване 

лабораторијске опреме, посебно мерне технике у довољном обиму за 

потребе наставних планова.  

- Сагледати распоред наставе и расположивост лабораторијских просторија 

у Школи, са циљем да се обезбеде што дужи термини у којима ће 

рачунарска опрема и одређене лабораторије бити доступни студентима 

Школе за њихове свакодневне активности и потребе за приступ 

рачунарском систему Школе.  

 

д) Показатељи и прилози за стандард 11 

Табела 11.1 Укупна површина високошколске установе 

Табела 11.2 Листа опреме у власништву високошколске установе  

Прилог 11.1 Однос укупног простора и укупног броја студената на свим 

акредитованим студијским програмима 

Tabela%2011.1.doc
Tabela%2011.2.doc
Prilog%2011.1.doc
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Стандард 12: 
Финансирање 
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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 1  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије  

има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију 

наставног процеса и професионалних активности. 

Школа стиче средства за обављање своје делатности из следећих извора:  

- средства које обезбеђује Република Србија (буџетска средства); 

- школарине (самофинансирајућих студената, накнаде за испите);    

- накнаде за комерцијалене и друге услуге; 

- донације, 

- и из других извора, у складу са законом. 

Средства која Школа оствари, изузев средстава која обезбеђује Република, чине 

сопствени приход Школе, која се распоређују финансијским планом. Предлог 

финансијског плана за фискалну годину доноси се у складу са прописима којима се 

уређује буџетски систем. Финансијски план доноси Савет  Школе. Школа стиче 

средства за школарине на основу одлуке Савета.  

Оствареним финансијским средствима Школа располаже самостално. Школа 

самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеди 

ликвидност и стабилност у дужем временском периоду. 

Расподела средстава подразумева редовну исплату зарада запослених и 

покривеност материјалних трошкова (комуналне услуге, енергетске услуге,услуге 

комуникације, трошкове службених путовања, услуге по уговору, текуће поправке и 

одржавање зграде и опреме, материјал за редовно одржавање наставе, набавка 

литературе и опреме и друго). С обзиром да средства која обезбеђује Министарство 

нису довољна за покривање планираних материјалних трошкова, Школа реализује 

из сопствених средстава.  

Значајније категорије материјалних трошкова које Министарство просвете уопште 
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није финансирало су:  

- отпремнине,  

- јубиларне награде,  

- административни материјал,  

- трошкове службених путовања. 

У Прилогу се налази финансијски извештај за 2012. годину, који показује ликвидност, 

стабилност и рационално трошење средстава.  

Школа обезбеђује јавност финансијског пословања кроз извештај о пословању 

односно кроз завршни рачун који усваја Савет школе. Записници Наставног већа и 

Савета школе су доступни на сајту где су и одлуке о усвајању Финансијског плана и 

завршног рачуна. 

Школа у циљу остварења додатних прихода организује програм припремне наставе 

за будуће студенте као и Циско курс . 

Висока ICT школа је заједно са још седам институција прихваћена као учесник 

Темпус пројекта “Визуелна математика” који је почео са реализацијом 2012.год. до 

2014. год. Донација је уплаћена за реализацију пројекта за студијска путовања 

студента и наставнике и набавку основних средства која ће се користити и у настави.  

Ради повећања броја и квалитета уписаних студената и успеха будућих студената а 

тиме и повећања квалитета студија остварује се дугорочна сарадња са средњим 

школама које школују ученке у областима који се изучавају на студијским 

програмима у Школи.  

Школа је дугогодишњи претплатник на Microsoft-ov програм   MSDNAA (Microsoft 

Developer Network Academic Alliance) којим се студентима омогућава да бесплатно 

користе лиценциран софтвер ове компаније. Софтвер се може искључиво користити 

у научно образовне сврхе. 

Школа у циљу повећања броја и квалитета уписаних студената, организује 

презентације у средњим школам, штампа рекламни материјал, оглашава се путем 

средстава масовних медија (у складу са циљном групом): аутобуси градског превоза, 

билборди и користи могућности интернета односно укључивље у социјалне групе 

(фејсбук, твитер).  

 

Zapisnik%20sa%20%20XXXI%20sednixe%2027.02.2013%20usvajanje%20zavrsnog%20racuna%20za%202013.doc
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б) SWOT анализа 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Школа је буџетска усанова тако 
да су извори финансирања 
сигурни 

+++ Буџетска средства су 
ограничена, па је неопходно 
врло детаљно правити 
финансијски план, а да процес 
наставе не изгуби на квалитету; 

+++ 

Део средстава Школа остварује 
сама, кроз школарине 
самофинансирајућих студената, 
накнаде за испита, накнаде за 
комерцијалене и друге услуге, 
из других извора, у складу са 
Законом. 

+++ Мали број реализованих 
пројеката из фондова ЕУ и 
међународних организација које 
подржавају унапређење услова 
рада високообразоовних 
институција 

+ 

Могућности да у законским 
оквирима Школа доноси 
финансијске планове и 
приходима располаже 
самостално. 

+++ Недовољна ангажованост 
школе у привлаченју донација 

+ 

Школа економично расплаже 
срествима које поседује 
утврђујући приоритете у 
трошењу новца. 

+++   

Финансијки план и извештај су 
доступни јавности  

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Велика заинтересованост 
кандидата приликом 
расписивања конкурса за упис у 
Школу, омогућује добру процену 
предложеног финансијског 
плана 

+++ Тренд смањивања броја деце 
која су заинтересована за 
наставак образовања 

++ 

Нови развојни пројекти који 
укључују студенте  

+++ Велики број вискошколских 
установа небуџетског типа 
смањује број заинтересова-них 
када су у питању само-
финансирајуће студије;  

+++ 

  Продужетак економске кризе +++ 
  Честа промена фискалне 

политике оснивача 
++ 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење финансирања  

- Убрзати усвајање финансијског извештаја за претходну и доношење 

финансијског плана за наредну годину; 

- Постојећу сарадњу са привредом коју Школа већ поседује учврстити 

дугорочни уговорима и проширити; 

- Размотрити каква је финансијска стабилност и ликвидност у дужем 
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периоду. 

д) Показатељи и прилози за стандард 12  

Прилози за стандард 12. 

 

  

Prilozi_standard_12
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Стандард 13: 
Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
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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 

Високошколска установа описује начине на који су студенти укључени у процесе 

процене и унапређења квалитета и то документује одређеном документацијом и 

усвојеним извештајима. Установа посебно анализира поступке и корективне мере у 

случају не испуњавања стандарда у областима које се проверавају у процесу 

самовредновања, а које су процењиве од стране студената.  

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије има 

дугу традицију у сарадњи са студентима и Студентским парламентом, чак и када то 

није била законска обавеза, што потврђује велики број сазива овог парламента и 

дужина трајања истог. Студентски парламент је орган Школе посредством којег 

студенти остварују и штите своја права и интересе у Школи. Своју одлучност о 

активном ангажовању студената (у вези са питањима о оцени квалитета наставе, 

обезбеђењем квалитета наставе, реформи студијских програма, анализи 

ефикасности студирања, утврђивање броја ЕСПБ бодова, заштитом права 

студената, учешћу у поступку самовредновања школе, унапређењу студентског 

стандарда и друго), Школа је јасно исказала и уградила у највиши акт тј. Статут 

Школе кроз чл.48.  

Имајући у виду ангажовање студената и Студентског парламента, ово тело је 

посебно делегирало студенте који су задужени за реформу наставног плана и 

програма и социјалну политику. Двојица делегираних колега имају функцију 

потпредесника Студентског парламента што указаје на висок ниво одговорности 

студената и Школе по питањима обезбеђења квалитета високошколске установе. 

Наставно веће Школе је именовало већи број стручних комисија и у њих поред 

запослених у Школи потпуно равноправно укључило и представнике студената 

делегираних од стране Студентског парламента. Једна од тих комисија је и Комисија 
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за самовредновање задужена за спровођење процеса самоевалуације. Школа је у 

складу са законом и општим актом, а са жељом активног и равноправног учешћа 

студената у свим питањима о квалитету наставе, укључила представнике 

Студентског парламента у рад Савета Школе, Наставног већа, свих већа студијских 

програма и комисија Школе (www.ict.edu.rs/komisije_skole): 

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Наставног већа учествују  представници 

студената које бира Студентски парламент Школе и то тако да њихов број 

представља 20% од укупног броја чланова Наставног већа. 

На овај начин студенти имају директан утицај на процесе унапређења квалитета.  

Студенти преко својих представника у Савету Школе ( два члана) имају право гласа 

по свим питањима, па и по питањима унапређења квалитета. На овај начин могу 

директно да утичу на политику контроле и побољшања квалитета, као и на усвајање 

општих аката којима се ова област регулише. 

Студентски парламент као орган Школе који представља све студенте кроз своје 

деловање покреће иницијативе и даје предлоге за унапређење квалитета студијских 

програма и наставе. Студентски парламент прикупља информације о проблемима у 

настави и предлаже решења за њихово отклањање. На седницама Парламента се 

разматрају и анализирају прикупљени резултати процеса оцене квалитета, предлажу 

решења за постојеће студентске проблеме и покрећу иницијативе за доношење или 

промену одлука других органа које се односе на унаређење целокупног квалитета 

студирања. 

Студентима се гарантује слобода мишљења и изражавања, а на тај начин и активно 

учествовање у унапређењу квалитета целокупног стандарда студирања. 

Своју искрену намеру да студентима омогући укључење у процесе унапређења 

квалитета, Школа је потврдила и обезбеђењем додатне техничке опреме 

представницима студената (лаптопа, службених мобилних телефона, 

репроматеријала и сл.). Као последица оваквог вида сарадње са студентима, велики 

број студентских захтева, који се односе на скоро све сфере рада Школе, је 

прихваћен од стране одговарајућих органа (Савета Школе, Наставног већа, 

Директора Школе и већа студијских програма).  

http://www.ict.edu.rs/komisije_skole
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Посебну улогу у процесу испитивања ставова и мишљења студената о питањима из 

свих области у процесу самовредновања има реализација студентских анкета 

(Прилог 13.2). Анкете се реализују сваког триместра а у складу са Правилником о 

самовредновању и планом рада Комисије за самовредновање за одређену школску 

годину (Прилог 13.3). Питања која се обрађују у анкети у договору са Комисијом за 

самовредновање дефинише Студентски парламент. Студентске анкете пружају 

могућност сваком студенту да директно учествује у процесу самовредновања и 

провере квалитета. Студентски парламент учествује у обради ових анкета и 

формулисању предлога за превентивне и корективне мере у циљу побољшања 

квалитета Школе, студијских програма, наставног процеса и других аспеката живота 

и рада студената у Школи. 

У жељи да оцена квалитета и самовредновања буде што реалнија Школа је 

прихватала све корекције на питања у анкети. Ове промене су биле врло честе и 

биле су последица жеље да се поједине потенцијално уочене новонастале ситуације 

јасно детектују и евентуално коригују. Последње спроведена промена у анкетама 

односи се на укључивање питања о процени објективности оцењивања наставника. 

Пермаментним анализама студентских анкета уочен је мањи број недостатака и 

проблема студената који су резултовали променом дела наставног плана предмета, 

променом наставника или сарадника, препорукама о другачијем дефинисању и 

реализацији предиспитних обавеза, промени предмета, и промени структуре 

студијских програма. Детаљи у вези са овим променама су изнети у претходним 

стандардима па се неће понављати у овом стандарду.  

Студенти такође активно уређују студентски часопис где могу покренути дискусије о 

квалитету појединих компоненти процеса самовредновања. Анализа резултата 

различитих анкета често помаже студентским представницима приликом 

формулисања предлога мера за побољшање квалитета. 

Један од циљева које Школа жели да достигне у будућем периоду јесте подизање 

свести студената о значају процеса самовредновања и подизање нивоа активног 

укључивања студената у процес обезбеђења и унапређења квалитета. 

 

б) SWOT анализа 

Учешће студената у телима за обезбеђење квалитета 
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ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Изједначено мишљење 
наставника и студената о 
питањима о квалитету  

+++ Појава нереалних студентских 
захтева  
Превише субјеката у систему 
може да доведе до лоше 
координације + 

++ 

Веће задовољство студената  +++ Поједини студентски 
представници не могу директно 
да утичу на процес доношења 
одлука већ само могу да 
предлажу мере за побољшање 
квалитета  
 

++ 

Студенти самостално предлажу 
мере за побољшање квалитета  

+++   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Ефикаснији резултати јер су 
последица заједничких интереса 
студената и Школе  

+++ Разилажење у мишљењима  
 

++ 

Директан утицај студената на све 
уочене проблеме у Школи   

+++ Недовољна свест студената да 
покажу иницијативе за 
унапређење квалитета  

+ 

Другачији начин сагледавања 
реалних проблема и потреба 
Школе од стране студената  

++ Студенти немају већину у 
телима за обезбеђење 
квалитета па је могуће 
прегласавање ако предложене 
мере нису у интересу осталих 
чланова тела  

+++ 

Подизање свести студената о 
важности процеса 
самовредновања  

++ Неповерење студената да ће 
укључивање у процес 
самовредновања донети 
стварне промене  

++ 

Организовање јавних расправа о 
укључивању у процес унапређења 
квалитета и расправа о 
иницијативама за унапређење 
квалитета  

++   

Организовање зборова са 
представ-ницима управе Школе 
где би студенти директно изнели 
своје предлоге без 
административне баријере  

++   

 

Учешће студената у самовредновању  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Утицај на питања која ће се 
оцењивати у анкетама  

+++ Велико допунско ангажовање 
студената у току периода 
наставе и испита, што може 
утицати на смањење 
наставних и ненаставних 
активности ангажованих 
студената  

++ 
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Активно учешће у лоцирању и 
мерама корекције за уочене 
проблеме  

+++ Превише анкета и формали-
зација поступака без вођења 
рачуна о истинској сарадњи и 
отворености између настав-
ника и студената може паси-
визирати студенте и њихове 
представнике  

++ 

Активно учешће у свим променама 
на студијском програму  

+++   

Могућност да се проблеми који 
нису уочени анкетирањем изнесу, 
анализирају и решавају  

+++   

Студенти учествују у обради 
података и креирању закључака  

+++   

Студенти спроводе и самосталне 
провере квалитета  

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Реално суочавања са предностима 
у процесу спровођења поступка 
само-вредновања  
 

+++ Тражење реализације 
нереалних захтева који 
посматрају само потребе 
студената а не сагледавају 
деловање институције у целини  
 

+ 

Директан утицај студената на све 
уочене проблеме у Школи   
 

+++ Подељеност студентских 
организација  

+ 

Постизање студентских захтева 
чиме се подстиче и ојачава рад 
Студентског парламента  
 

++ Недовољна свест студената да 
покажу иницијативе за 
унапређење квалитета  

+ 

Подизање свести студената о важ-
ности процеса самовредновања  

++ Неповерење студената да ће 
кључивање у процес самовред-
новања донети стварне 
промене  

++ 

 

Студентска евалуације институције, студијских програма, наставе 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Могућност исказивања и 
разматрања свих захтева 
студената  
 

+++ Слаба излазност на анкете 
осликава још увек низак ниво 
свести студената о важности 
процеса самоевалуације  

+++ 

Осећај и задовољство студената 
признањем да равноправно 
партиципирају у свом образовању  
 

+++ Студенти слабо користе и 
друге приступне канале како 
би изразили своје задово-
љство или незадовољство 
одређеним аспектима студен-
тског живота 

+ 

Сви студенти имају прилику да 
учествују у попуњавању анкета  
 

++   

Провера квалитета у реалном 
времену  

++   
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 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Учешће студената у креирању 
нових предмета у складу са 
њиховим очекивањима  

+++ Захтеви студената којима се 
очекује снижавање критери-
јума, обима неопходног зна-
ња, и слично са краткорочним 
циљем уписа наредне године, 
останка на буџету и сл. 
 

+ 

Утицај на кориговање делова 
предмета или целих предмета који 
студентима не доносе знање или 
вештине за који су намењени  

+++ Неповерење студената у 
анонимност анкета  

++ 

Утицај на промене конзерватихних 
ставова или одлука које доносе 
појединци или Школа  

++ Резултати анкета при малом 
одзиву студената нису веро-
достојни  

++ 

Подизање свести студената о 
важности процеса самовредно-
вања  

++ Недовољна свест студената 
да покажу иницијативе за 
унапређење квалитета  

+ 

Утицање на студенте да у свакој 
прилици искажу своје ставове  

+ Неповерење студената да ће 
укључивање у процес самов-
редновања донети стварне 
промене  

++ 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 

Протеклих година су се као добар метод за уочавање потенцијалних проблема као и 

за мерење резултата и ефеката коригованих проблема  показале студентске анкете. 

У том смислу, креирање додатних питања, или целих анкета, може додатно 

расветлити сегменте образовања, или потенцијалних проблема, који до сада нису 

могли да се на овај начин и са постојећим питањима детектују. На основу Извештаја 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 09.03.2012. године Комисија за 

самовредновање је донела одлуку да се у будуће спроводи и Анкета студената о 

процени објективности оцењивања. Питања која су обухваћена анкетом су: 

- Да ли број ЕСПБ бодова одговара обиму предмета и уложеном раду 

студента?  

- Оцените објективност предметног наставника и непристрасност при 

оцењивању.  

- Оцените организацију предмета и начин полагања испита. 

- У којој је мери предавано градиво усаглашено са градивом на 

колоквијуму/испиту?  

- У којој мери Ваша оцена одговара уложеном труду и стеченом знању? 

У наредном периоду треба наставити рад на подизању свести студената о важности 

процеса самовредновања. Такође од велике важности је и рад на наповећању 
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поверења студената у резултате самог процеса самовредновања. 

Наставити са пружањем подршке студентима и наставити са подстицањем на 

активно учествовање студената у предлагању мера за побољшање квалитета. 

Посебну пажњу усмерити на нове студенте, на њихово информисање о процесу 

самовредновања, контроле квалитета, унапређење квалитета. Од самог почетка 

студентског живота радити на стварању свести о важности процеса унапређења 

квалитета и  активне улоге коју стденти имају у процесу унапређења и одржавања 

квалитета.  

У случају појаве нежељених ситуација, тренутних проблема, радити на брзом 

реаговању на новонастале ситуације. Као могуће решење Парламент може 

спровести ванредно анкетирање студената, интервјуе, размену мишљења путем 

студентског форума или путем социјалних мрежа (убацити адресе). Овим би се 

обезбедила брза повратна информација и омогућило брзо и правовремено решење 

уочених проблема. Нови информациони систем Школе може понудити додатна 

решења која су од помоћи у оваквим ситуацијама. 

Подстакнути позитивним искуством које је неколицина студената доживела током 

боравка на страним Универзитетима у оквиру програма (убацити који) радити на 

сличним програмима размене студената. Један од циљева ових програма је 

преношење позитивно стечених искустава о ефективности процеса и мерама 

контроле квалитета у развијеним земљама на нашу Школу у наше студенте чиме се 

ради на подизању културе квалитета. 

Подстицање Парламента да, на основу студентских анкета и анализа пролазности по 

испитним роковима, активно учествује у континуираном процесу евалуације 

наставног процеса  

Наставити са транспарентношћу у раду студентских тела и подстицати рад усмерен 

на унапређење квалитета наставног процеса, студијских програма и студентског 

живота 

Наставити праксу добијања повратних информација од студената кроз разговоре у 

циљу праћења исхода учења, повезаности предмета и знања. 

Наставити праћење очекивања студената по питању знања и вештина које ће понети 

по завршетку Школе. С тим у вези планирати ваннаставне курсеве и обуке у Школи 
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на тему начина запошљавања и писања биографија. 

Радити на побољшању вештине комуникације код студената. 

 

д) Показатељи и прилози за стандард 13 

Прилог 13.1. Решење о именовању Комисије за самовредновање у циљу 

реализације Пројекта имплементације система управљања квалитетом. Решење број 

01-1/1171 од 05.12.2013. године. 

Прилог 13.2. Анкете студената 

Прилог 13.3. Динамика реализације студентских анкета - Акциони план 

 

  

Prilozi_standard_13/Resenje_samovrednovanje.pdf
Prilozi_standard_13/Prilozi_13.2
Prilozi_standard_13/Prilog_13_3_akcioni_plan.docx
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Стандард 14: 
Систематско праћење и периодична провера квалитета 
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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 провере у свим областима 

обезбеђења квалитета. 

 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије (у 

даљем тексту Школа) као основни стратешки циљ има квалитетно и сврсисходно 

образовање. Да би то постигла, обезбедила је да у свест наставног особља угради 

основне принципе редовне провере и преиспитивање квалитета сопственог рада. И 

поред тога, што је наставно особље запослено у Школи у дугогодишњем окружењу и 

радном амбијенту развило свест о значају квалитета рада, Школа обезбеђује 

спровођење утврђених стандарда и поступака систематског праћења и периодичне 

провере квалитета у циљу објективног оцењивање квалитета.  

Савет Школе је 4.3.2013. године усвојио одлука о имплементацији система 

обезбеђења квалитета. Школа се определила за имплементацију система 

управљања квалитетом као једним од кључних елемената за остваривање мисије 

Школе и спровођења стратегије обезбеђења квалитета.  

Директор Школе је именовао лице задужено за квалитет, односно руководиоца 

Пројекта имплементације система управљања квалитетом. Носиоци имплементације 

система управљања квалитетом у Школи су: 

- Комисија за обезбеђење квалитета, 

- Комисија за самовредновање. 

Школа је током година усвојила следећа акта која представњају доказ о спремности 

Школе да систематски ради на обезбеђењу и унапређењу квалитета свих процеса и 

активности које се одвијају у Школи.  

- Статут Школе, 

- Стратегија обезбеђења квалитета, 

- Правилник о организацији и систематизацији послова, 

- Правилник о признавању страних високошколских исправа и вредновању 

страних студијских програма, 
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- Правилник о студентском парламенту, 

- Правилник о избору у звања, 

- Правилник о студијама, 

- Правилник о упису, 

- Правилник о самовредновању, 

- Правилник о критеријумима за усклађивање назива стечених према 

прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању, 

- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 

запослених, 

- Правилник о издавању уџбеника, 

- Правилник о дисциплинској одговорности студената, 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду, 

- Правилник о заштити од пожара, 

- Правилник о јавним набавкама,  

- Пословник о раду Савета, 

- Пословник о раду Наставног већа. 

Висока ICT школа је успоставила, документовала, примењује и одржава систем 

управљања квалитетом и стално побољшава његову ефикасност у складу са 

захтевима стандарда ISO 9001:2008. Системом управљања квалитетом у Школи 

обухваћени су сви процеси неопходни за реализацију утврђене политике квалитета и 

циљева квалитета. Систем управљања квалитетом у Школи подржан је следећом 

документацијом и доказима да систем квалитета функционише: 

- Стратегијом обезбеђења квалитета, 

- Пословником о квалитету као документом који у целини описује систем 

квалитета, 

- правилницима за одређене процесе, 

- процедурама и упутствима који дефинишу начин одвијања процеса, 

односно активности, који посредно или непосредно утичу на квалитет 

процеса рада, 

- записима, као доказима да су процеси, односно активности и извршене. 

Стратегија обезбеђења квалитета подразумева опредељење Школе да непрекидно и 

систематски ради на унапређењу квалитета студијских програма, наставног процеса, 
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управљања Школом, услова рада и услова студирања, квалитета наставног кадра и 

исхода студирања у складу са захтевима привреде. 

Школа је усвојила Пословник о квалитету који је основни документ система 

управљања квалитетом Високе ICT школе. Овај документ описује систем управљања 

квалитетом у Високој ICT школи у свим процесима рада : 

- послови управљања и руковођења 

- послови образовања 

- научно-истраживачка делатност 

- послови студентске службе 

- логистички послови. 

Пословник је усклађен је са захтевима стандарда SRPS ISO 9001, који је идентичан 

са ISO 9001:2008.  

У процесу систематског праћења квалитета, значајну улогу имају стручни органи  

Школе и то иницијално Катедре на чији предлог Наставно веће доноси одлуке о 

мерама за побољшање и усваја извештаје о резултатима систематског праћења и 

периодичне провере квалитета. 

Студентски парламент од школске 2007/2008. године спроводи анонимне анкете 

међу студентима о квалитету наставног процеса. Ресурси којима Школа располаже 

омогућавају ефикасну обраду анкета, а стручни органи на основу резултата 

добијених анкетирањем врше анализе истих и предлажу мере за побољшање. 

Као резултат континуалног праћења и провере квалитета настале су и измене 

курикулума појединих студијских програма са циљем да се уочени недостаци 

исправе и тиме повећа ниво применљивог знања свршених студената како би 

диплома Школе била боље котирана на тржишту.  

На основу докумената који регулишу рад Комисије за обезбеђење квалитета и 

Комисије за самовредновање, Школа је била у обавези да бар једном у три године 

усвоји извештај о самовредновању. У циљу унапређења рада и документованог 

праћења квалитета, стандард који је Школа себи поставила је усвајање извештаја о 

самовредновању на крају сваке школске године. 

На основу усвојених докумената из области обезбеђења, контроле и унапређења 

квалитета, континуално се спроводи свеобухватна провера квалитета рада у Школи и 

израђује Извештај о самовредновању. Неопходно је наставити са контролом 
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квалитета, са дорадом свих процедура, као и са успостављањем нових стандарда и 

увођењем нових процедура за обезбеђење, контролу и унапређење квалитета како 

би са нивоа испуњености стандарда у почетним условима, тј. испуњавања 

минималних захтева стандарда прешли у област вишег нивоа квалитета и тиме 

постали Школа која не само што у потпуности испуњава стандарде већ перманентно 

постиже све већи и већи ниво квалитета у свим областима рада.  

У складу са усвојеном Стратегијом обезбеђења квалитета и Правилником за 

самовредновање Школа врши редовно спровођење постојећих процедура за 

обезбеђивање, проверу и оцену квалитета свих области обухваћених процесом 

самовредновања.  

За припрему стандарда и поступка обезбеђења квалитета, њихово доследно 

спровођење и периодично анализирање квалитета студијских програма, наставног 

процеса,научног рада, литературе, ресурса и других важних показатеља задужене су 

Комисија за обезбеђење квалитета и Комисија за самовредновање. Поред свега 

наведеног, оне имају и задатак да саставе писмени извештај о самовредновању и да 

у складу са оствареним резултатима предлажу мере унапређења квалитета, које се 

реализују у сарадњи са наставним већем. На тај начин се ради на реализацији 

утврђене Мисије и Визије Школе.  

Школа врши систематичну контролу појединих сегмената обезбеђења квалитета. 

Један од основних и најстаријих инструмената за евалуацију наставног процеса јесу 

анонимне студентске анкете. Током спровођења анкета студенти се позивају да 

искажу своје задовољство појединим предметима и наставницима, односно 

сарадницима који су на њима ангажовани. Анкете садрже информације о педагошком 

раду предавача, њиховој редовности на часовима и консултацијама, начину 

презентовања материје, као и о усклађености испита и предаваног градива. Такође, 

кроз слободно (текстуално) поље, студенти имају прилику да дају свој општи 

коментар о предавачу или да се осврну на питања која анкетом нису обухваћена.  

Поред тога, студенти се посебно анкетирају и по питању рада органа управљања и 

стручних служби Школе. На основу резултата анкете врши се процена квалитета 

рада служби са којима студенти имају директан контакт. 

За разлику од претходних анкета, које се односе на све студенте, студенти завршних 

година, као и дипломирани студенти, имају обавезу да испуне анкету која се односи 
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на процену студијског програма на ком су студирали. На тај начин се стиче увид у 

задовољство студената условима рада на појединим студијским програмима, који 

обухватају величину група, квалитет и опремљеност лабораторија и учионица, и 

друго. Врши се оцена квалитета плана и програма појединих студијских програма, у 

смислу стручних, обавезних и изборних предмета, односа теоретске и практичне 

наставе. Од студената који су се запослили или имали прилике да раде праксе у 

привреди, очекује се и процена у којој мери су били оспособљени за рад и даље 

напредовање. На основу резултата анкетирања, имајући у виду све коментаре 

испитаника, предлажу се корекционе мере на оним местима где је то потребно. 

У циљу унапређења квалитета поред питања које се односе на квалитет наставног 

процеса, почело се и са спровођењем анкете о објективности оцењивања. Оне се 

односе, како на објективност самих наставника, тако и на организацију и начин 

полагања испита.  

У складу са потребама организују се семинари и обуке за наставнике, у циљу 

повећања квалитета педагошког рада. Такође, зависно од потреба и развоја 

привреде и технике, врше се одговарајућа прилагођења наставног плана и програма, 

а све у циљу школовања инжењера из области електротехнике ирачунарства и из 

области саобраћаја који ће бити у потпуности спремни да одговоре свим изазовима 

након завршетка студија. Осим кроз студентске анкете, студенти имају улогу у 

процесу самовредновања узимањем учешћа у раду органа задужених за процес 

самовредновања (Наставно веће, Савет Школе, Комисија за самовредновање).  

Независно од спровођења анкета, наставном особљу се саветује да периодично 

ради анализе пролазности на својим испитима и колоквијумима као и анализа 

пролазности по појединим годинама и испитима. На тај начин се добија увид у 

проценат студената који су уписали наредну студијску годину, као и о просечном 

броју ЕСПБ студената.  

Како би радило на обезбеђењу и унапређењу квалитета наставног особља а самим 

тим и наставних процеса Школа врши пажљив избор новог наставног кадра. При 

ангажовању младих сарадника у настави фокус је на избору најбољих студенти из 

својих области. 

У циљу квалитетног одвијања наставе, рада студентске службе и других активности у 

Школи ангажовано је и ненаставно особље које има потребне квалификације. Како би 
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се подигао квалитет процеса и активности које су у директној надлежности 

ненаставног особља Школа пружа подршку усавршавању ненаставног особља. 

У складу са поступком самовредновања, запослени периодично попуњавају 

анонимну анкету која се односи на оцењивање организације и управљања Школом. 

Анкета покрива питања о стратегији, развоју и политици вођења Школе, условима за 

рад, сарадњу и напредовање. Том приликом, запослени се изјашњавају о раду 

стручних служби, али и о студентима. О резултатима овог и осталих анкетирања и 

предложеним мерама за побољшање квалитета јавно се обавештавају сви 

запослени и студенти. 

Школа ради на организовању курсева и издавању сертификата који су високо 

тражени у привреди чиме се подиже конкурентска предност свршених студената на 

тржишту рада а уједно врши и промоција Школе. 

Школа подстиче периодично прикупљање повратних информација од послодаваца 

као и од Националне службе за запошљавање. Анализом прикупљених података 

добија се потпунија слика о квалитету наставе и студијских програма. Подстиче се 

сакупљање података путем упитника, које се дистрибуирају компанијама путем 

поште или прослеђују у електронској форми.Чешћи вид прикупљања повратних 

информација од послодаваца јесу неформални разговори са запосленима у струци 

који пружајузначајан увид у тренд и потребе привреде. У складу са проценама 

потреба тржишта Школа предлаже кориговање наставних планова и програма као и 

уписних квота. Све информације се детаљно обрађују и дају се предлози мера 

побољшања квалитета у складу са коментарима и потребама будућих послодаваца. 

 

б) SWOT анализа 

 

Континуитет у реализацији процеса обезбеђења и унапређења квалитета 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 

Постојање Комисије за обезбе-
ђење квалитета.  

+++ Додатно ангажовање поједи-
них комисија и служби Школе. 

+ 

Постојање Комисије за самовред-
новање са дефинисаним планом 
рада  

+++ Додатно ангажовање студе-
ната. 

+ 

Постојање лица задуженог за 
квалитет  

+++ Низак степен свести о значају 
реализације процеса обезбе-
ђења и унапређења квалите-
та код студената  

++ 

Континуирано и систематско +++ Честе промене састава + 
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спровођења студентских анкета 
придржавајући се Акционог плана. 

студентског парламента  

Придржавање Пословника о 
квалитету  

+++ Студенти слабо исказују пре-
длоге за унапређење 
квалитета 

++ 

Подизање квалитета студијских 
програма  

++   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Ефикасније спровођење и обрада 
анкете. 

++ Попуњавање анкете само да 
би се извршила обавеза без 
удубљивања и намере да се 
унапреди постојеће стање. 

++ 

Увођење обавезе да се анкете 
ураде 

.+ Страх запослених од евенту-
алних лоших резултата који 
ће се у поступку праћање 
квалитета показати 

.+ 

Подизање свести запослених и 
студената о значају обезбеђења и 
унапређења квалитета. 

++ Недостатак сагледавања 
користи од процеса праћења 
и обезбеђења квалитета 

+ 

Ширење свести међу студентима о 
важности објективног приступа у 
поступку анкетирања  

++ Недовољна мотивисаност за-
послених за реализацију про-
цеса контроле, обезбеђења 
квалитета и унапређења ква-
литета. 

++ 

Детаљно тумачење резултата ана-
лизе квалитета и рад на досле-
дном спровођењу корективних 
мера  

+++   

 

Постојање инфраструкуре за систематско праћење и обезбеђење квалитета и 
редовна повратна информација о квалитету стечених компетенција 
дипломираних студената 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Постојање материјалних и 
људских ресурса за систематско 
праћење квалитета. 

+++ Уношење резултата анкете 
се врши после обављене ан-
кете, па кашњење обраде и 
објављивање резултата не-
мају утицај на побољшање 
квалитета у текућој генера-
цији. 

++ 

Постојање пословника о квалитету 
са јасно дефинисаним процеду-
рама и упутствима за контролу, 
обезбеђење и унапређење 
квалитета. 

+++ Споро прихватање процедура 
и упутстава дефинисане 
пословником о квалитету  

+ 

Постојање специјалистичких студи-
ја, па тиме и остваривање дирек-
тног контакта са дипломираним 
студентима. 

++ Недовољна повезаност са 
привредом и послодавцима 
дипломираних студената  

++ 

Задржавање контакт са дипломи-
раним студентима преко друштве-
них мрежа  

++   

Стручни скупови пружају контакт +   
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са дипломираним студентима. 

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Спровођење on line анкетирања. 
 

+++ Попуњавање анкете само да 
би се извршила обавеза без 
удубљивања и намере да се 
унапреди постојеће стање. 

+++ 

Самоиницијативно студентско ан-
кетирање посредством различитих 
приступних канала. 

++ Не придржавање процедура и 
упутстава дефинисаних 
пословником о квалитету 

++ 

Остваривање контакта са посло-
давцима како би дали оцену о 
квалитету дипломираних студе-
ната. 

+++ Став студената да on line 
анкете нису анонимне, што 
може утицати на објективност 
анкетирања 

++ 

Могућност да дипломирани 
студенти достављају своја 
кретања у служби 
 

.+ Недовољна мотивисаност за-
послених за реализацију 
процеса контроле, обезбе-
ђења квалитета и унапре-
ђења квалитета. 

++ 

On line анкетирање послодаваца. 
 

++ .Субјективне оцене послода-
ваца. 

++ 

Повратне информације од 
послодаваца могу бити значајне у 
дефинисању будућих студијских 
планова и програма  као и 
профила студената 

.+++ Недовољна мотивисаност 
послодаваца за пружање 
повратне информације о 
квалитету стечених компетен-
ција дипломираних студената 

++ 

 

Периодичност процеса прикупљања података о квалитету 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Постојање више података и мери-
ла на основу којих се квалитетније 
може извршити процена 
испуњености свих стандарда. 

+++ Трошак организације посту-
пка прикупљања података о 
квалитету. 
 

+ 

Стављање студентских ставова у 
фокус даљих промена.  

+++ Додатно ангажовање поједи-
них комисија и служби Школе. 

++ 

Периодичност процеса прикуп-
љања података утиче позитивно 
на подизање свести студената, 
наставног и ненаставног особља о 
важности процеса управљања 
квалитетом. 

++ Додатно ангажовање 
студената. 

++ 

Устаљивање активности везаних 
за управљање квалитетом у 
редовне токове активности 
наставника и студената. 

+   

 МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 

Радити на подизању свести о 
значају системског праћења и 
периодичне провере квалитета и 
проналазити адекватне начине за 
мотивисање запослених и за 
учествовање у процесу праћења и 
контроле квалитета 

+++ Недовољна свест запослених 
о значају и потреби 
периодичних провера. 
 

++ 

Анализа напредовања студената +++ Недовољна свест студената о ++ 
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од пријемног испита до дипло-
мирања кроз развој новог 
информационог система Школе 

значају и потреби периодина-
чних провера. 
 

Бржи начин реаговања и 
исправљања пропуста. 

++ Недовоњна посвећеност 
процесу прикупља података. 

+++ 

 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

Да би се унапредило систематско праћење и периодична провера квалитета, 

потребно је наставити са праксом континуиране провере квалитета, радити на 

подизању свести о значају системског праћења и периодичне провере квалитета, 

спроводити систематично прикупљање података и њихово анализирање у сврху 

утврђивања и спровођења детаљних корекционих мера и трајног побољшања 

квалитета, проналазити адекватне начине за мотивисање запослених и за 

учествовање у процесу праћења и контроле квалитета, који осим постојећих 

периодичних провера, подразумевају и самоиницијативне анализе успеха студената, 

испитати могућности учешћа у међународним пројектима који се баве унапређењем 

наставе и научно-истраживачког рада и покренути потрагу за партнерским 

институцијама, инсистирати на анонимности студентских анкета, како би студенти 

давали што објективнији суд о појединим питањима, инсистирати на јавности 

остварених резултата процеса провере квалитета и корективних мера за 

побољшање квалитета, континуирано обезбеђивати и анализирати што веће 

количине повратних информација од стране компанија, Националне службе за 

запошљавање и дипломираних студената. Школа константно ради на планирању и 

увођењу додатних процедура са циљем спровођења обезбеђења и унапређења 

квалитета. 

У циљу унапређења прикупљања и обраде информација од значаја за праћење 

квалитета појединих сегмената обухваћених процесом самовредновања, Школа је у 

фази израде новог информационог система, развијеног од стране запослених у 

Школи. Једна од примена будућег информационог система јесте и анализа 

напредовања студената од пријемног испита до дипломирања. Развој новог 

информационог система је пројекат од стратегијске важности за Школу јер 

подразумева како побољшавање опција које постоје у тренутном систему, тако и 

увођење потпуно нових могућности које се односе на системско праћење и анализу 

квалитета.  

д) Показатељи и прилози за стандард 14 
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Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о 

активностима које обезбеђују системско праћење и периодичну проверу квалитета у 

циљу обезбеђења и унапређења квалитета рада високошколске установе 

(www.ict.edu.rs, http://www.ict.edu.rs/skola/sistem_kvaliteta) 
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