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Историјат Високе пословне школе у Блацу
Почетак историјата Високе пословне школе у Блацу везан је за 1958. годину
када је у Приштини основана Виша педагошка школа, као прва високошколска
установа на Косову и Метохији. Циљ оснивања Школе био је задовољење утврђених
потреба шире друштвене заједнице за кадровима одговарајућег стручног профила.
Виша педагошка школа је претеча већине факултета Универзитета у Приштини.
Виша педагошка школа у Приштини је Одлуком Владе Републике Србије
24.06.1998. године ("Сл. гласник" Републике Србије, бр. 23/98) трансформисана у
Вишу пословну школу са седиштем у Косову Пољу. Исте године уписана је прва
генерација студената на два одсека:

Финансије и рачуноводство;

Пословна информатика и статистика.
Посебан разлог за оснивање ове врсте Школе је што се наведени профили
кадрова нису образовали на Косову и Метохији, у непосредној близини па и шире у
Републици Србији. Са друге стране у самој структури привреде и друштва постојао
је оправдан захтев за профилом струке са завршеном Вишом пословном школом,
како у области државног тако и приватног сектора.
Због познатих разлога почетком школске 1999/2000. године, Влада Републике
Србије одлучује да школу привремено измести у Блаце, са одељењем у Косову
Пољу.
У привременом седишту - Блацу школа почиње са радом
08.09.1999. године.
Током свог рада Школа је константно радила на осавремењавању постојећих
Наставних планова и програма, пратећи достигнућа науке, друштвено-економских
потреба, као и захтеве тржишта радне снаге и студената, па је школске 1999/2000 и
2002/2003. године увела и два нова одсека:

Порези и царина

Менаџмент,
Реформа вишег образовања која је уследила у Србији обавезала је и нашу
школу да се на време укључи у њене токове па је школске 2002/2003. године уписана
прва генерација студената на трогодишњем школовању.
Наставним планом и програмом за трогодишње школовање уведен је и
менторски рад са студентима, обавезни и изборни наставни предмети, ЕСПБ систем
бодовања (систем кредита) за сваки наставни предмет. Повећано је учешће
практичног рада и обављање стручне праксе студената у односу на предавања.
Новим начином рада (напуштање предавања типа еx - катедра), настава поред
теоријског дела усмерена је и на решавање конкретних задатака из праксе.
Практичне вежбе код студената подстичу иницијативу за креативан рад у решавању
конкретних проблема са којима се сусрећу у свакодневном раду.
Новембра 2003. године, Одлуком Владе Републике Србије ("Сл. гласник"
Републике Србије, бр. 113/03) школа добија седиште у Блацу.
У школској 2002/2003 години, Школа започиње и са самоеваулацијом и
припремама за добијање акредитације. Наиме, самоеваулација, односно
самовредновање је фаза која подразумева припремање неопходне документације за
акредитацију високошколске установе тј. припремање неопходне документације за
добијање дозволе за рад. Акредитација једне високошколске установе подразумева и
претходно урађен извештај о самоеваулацији. Најпре је образована комисија за
самоеваулацију и еваулацију школе чији је задатак био направити критичку анализу
http://www.vpskp.edu.rs
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рада, са циљем да се побољша ситуација и дефинишу стратешки циљеви у процесу
реформе вишег образовања у Републици Србији. У извештају је било неопходно
сагледати сопствене вредности и слабости с једне, и уочавање могућности
напредовања с друге стране. Потребно је израдити стратешки план развоја школе
који ће касније омогућити акредитовање школе и њених студијских програма.
Комисија је подељена у више оперативних група за обраду појединих питања.
Извештај о самоеваулацији и евалуацији припреман је савесно, прецизно, одговорно
и карактерише га искрен и самокритичан став. Сагледано је садашње стање,
могућности, перспективе, слабости, предности итд. У извештају су појашњени
кључни елементи квалитета и главни фактори у процесу одлучивања, дефинисани су
основни чиниоци даљег развоја, као и дугорочни и средњорочни циљеви. Такође је
разматрана стратегија за побољшање сопственог квалитета и могућности
превазилажења тренутне фазе транзиције прихватањем изазова које нуде европске
перспективе.
Предузете су иновационе иницијативе, успостављене се чврсте и ефикасне
везе са стратешким партнерима (привреда и друштво), преиспитује се план и
програм студијских области и константно се ради на њиховом осавремењавању и
усавршавању (обухватају опште образовне, теоријско - методолошке, научно стручне садржаје, са посебним акцентом на практични тј. стручни рад студената),
студентима се омогућује приступ модерној литератури и ажурним информацијама,
истичу се критеријуми за полагање испита итд.
Рад на прерастању Више пословне школе из Блаца у Високу школу
струковних студија завршен је 2007. године, када је Школа акредитована од стране
Комисије за акредитацију и проверу квалитета у Високу пословну школу струковних
студија у Блацу.
Дозволом за рад број 612-00-638/2007-04, од 29.06.2007. године издатом од
стране Министарства просвете Републике Србије, а по добијеном позитивног
мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1153/2006-04
од 02.06.2007. године, Школи се одобрава извођење наставе на следећим студијским
програмима:

Рачунарство и информатика

Финансије и рачуноводство

Порези и царина и

Менаџмент и интернационална бизнис администрација
Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-001445/2007-04 од 29.05.2009. године акредитован је и студијски програм
специјалистичких струковних студија:

Администрирање рачунарских мрежа

http://www.vpskp.edu.rs
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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
Висока пословна школа струковних студија у Блацу је у складу са
успостављеном мисијом и визијом, основним задацима и циљевима, опредељена је
да стално и систематски ради на унапређењу система менаџмента квалитетом и
свих области обезбеђења квалитета. У складу са тим, а полазећи од стандарда и
упутстава Националног савета за високо образовање Републике Србије, Савет
ВПШСС у Блацу је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета (Прилог 1.1). Овим
општим актом су дефинисани мисија, визија и принципи институционалног система
обезбеђења квалитета, утврђене су области и субјекти обезбеђења квалитета,
организациона култура квалитета, мере обезбеђења квалитета као и повезаност
образовне, истраживачке и стручне делатности.
Стратегиjа обезбеђења квалитета служи као основ за даље планирање и
израду планова у области унапређења квалитета и израду општих и прецизираних
циљева квалитета коjи су: специфични, мерљиви, изводљиви, релевантни и
временски одређени (СМАРТ). На оваj начин врши се операционализациjа
стратегиjе до нивоа задатака, чиме се практично омогућуjе спровођење, остварење
и контрола постављених основних задатака и циљева ВПШСС.
Стратегиjа обезбеђења квалитетa jе jаван документ и за Високу пословну
школу струковних студија - Блаце представља стратешки и развоjни документ за
област обезбеђења квалитета коjи дефинише основне приоритете у области
унапређења квалитета, а опредељење ВПШСС је да непрекидно и систематски ради
на унапређењу квалитета у свим сегментима делокруга рада, са перманентном
тенденцијом да изграђује, остварује и усавршава културу квалитета. Сви студенти
Школе као и наставници и запослени у Школи имају дужност и обавезу да се
упознају са текстом Стратегије обезбеђења квалитета, а у складу са примедбама и
предлозима иста се преиспитује најмање једном у три године чиме је систем
управљања квалитетом довољно флексибилан и укључује стално иновирање новим
и бољим стандардима и процедурама. Стратегија је објављена на интернет
страници Школе, на адреси vpskp.edu.rs.
Да би ВПШСС остварила свој циљ и постала лидер на пољу струковних
студија мора се константно мерити задовољство и остваривање очекивања
студената, унапређивати студијски програми и перформансе пословних процеса,
као и обезбеђивати квалитетнији услови за рад пратећи технолошки развој друштва.
Само остваривањем поменутих параметара и сталним унапређивањем квалитета
обезбедиће се поверење студената, послодаваца и оснивача, а самим тим Школа ће
постати препознатљива и друштву у целини чиме ће постати атрактивна и модерна,
конкурента са свим Школама у земљи и иностранству сличног профила образовања.
Посебна пажња у Стратегији је посвећена контроли квалитета
акредитованих студијских програма и наставног процеса. У наставним плановима је
усклађен оптималан однос теоријског знања, практичних вештина и самих
способности које студенти стичу на одређеном студијском програму. Као своје
дугорочне циљеве Школа је поставила образовање високопрофесионалног кадра,
унапређење теорије и праксе и унапређење области истраживачког рада, а у оквиру
њих посебна пажња се придаје непрекидном побољшању квалитета услова рада и
5
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квалитету и ефикасности студирања, обезбеђењу услова за перманентно образовање
наставника и сарадника и научној сарадњи са сродним високошколским
установама.
Само применом свих важећих прописа и укључивањем свих запослених уз
активно учешће студената ствара се предуслов за доследну примену и
континуирано праћење система унапређења квалитета.
Анализирајући резултате анкета спроведених са студентима Школе везане за
квалитет наставног процеса, студијског програма, наставника и стручних служби
долази се до закључка да су студенти задовољни квалитетом студијских програма,
наставног процеса, литературе, радним условима (техничка опремљеност, хигијена,
грејање) и радом студентске службе. Просечна оцена у свим анализираним
сегментима износила је 4,38 што је изузетно стимулативно за даље усавршавање и
унапређење квалитета. Оваква оцена говори да и ненаставно особље прати квалитет
рада наставног особља које је по свим анкетама прилагодило свој план и програм
предзнању студената и сходно томе реализује наставу без икаквих потешкоћа.
Развој свести код наставника и сарадника о укључивању у европски академски
простор унапредиће још више процес наставе, а сталним усавршавањем свим
запослених створиће се већа мобилност наставника на међународном нивоу чиме ће
су у великој мери повећати квалитет студијских програма.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Елемент Категорије
анализе
процене

Субјекти обезбеђења квалитета

S

W

O

T

http://www.vpskp.edu.rs

Опис процене
Висока стручност наставника и
сарадника, као и одлична
припремљеност за наставу
Одлична комуникација, ефикасност и
ефективност ненаставног особља
Задовољство студената квалитетом
наставног процеса
Премало стручних кабинета за
укључивање студената у струковне
области
Преклапање курикулума појединих
предмета.
Сарадња наставника и сарадника са
наставницима и сарадницима на другим
установама у региону
Потреба сталног усавршавања
наставног процеса
Лош материјални положај студената
онемогућава редовност присуства
настави
Недовољно учешће ненаставног особља
на међународним семинарима и
6
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стручним оспособљавањима.
Постојање екстерне контроле од стране
Националног савета за високо
образовање и КАПК
Интерна контрола од надлежних органа
Школе
Обезбеђење јавности у раду
Недовољна партиципација студената у
побољшању квалитета наставног
процеса
Међународна сарадња на свим нивоима
Коришћење резултата интеракције
образовног, стручног и истраживачког
рада у наставном процесу
Стварање радних група у оквиру
Комисије за квалитет за праћење и
оцењивање квалитета наставе
Недостатак система оцењивања
наставника, сарадника и ненаставног
особља

+++
++
+
+++
++
+++
+
++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1
Висока пословна школа струковних студија у Блацу доношењем Стратегије
управљања квалитетом испуњава стандард 1.
У складу са Стратегијом и Мерама за обезбеђење квалитета које представљају
саставни део Стратегије надлежни органи вршиће редовно интерну и екстерну
контролу квалитета. Да би се Стратегија доследно примењивала одређене су
интерне мере за обезбеђење квалитета међу којима се истичу неговање културе
квалитета, обезбеђење интеракције односно јединства образовног, стручног и
истраживачког рада, међународна сарадња и обезбеђење јавности у раду. Сви
запослени ће у свом раду покушати да уведу неке иновације које ће олакшати и
унапредити њихов рад, а у исто време повећати ефикасност и ефективност.
Надлежни органи Школе у складу са Правилницима ће редовно вршити контролу
квалитета и истовремено предлагати корективне мере, односно изрицати санкције
за непоштовање усвојених прописа. До следећег Извештаја о самовредновању
испитати ваљаност и применљивост Стратегије обезбеђења квалитета и након тога
извршити потребне корекције Стратегије.
д) Показатељи и прилози за стандард 1
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије
Прилог 1.4. Правилник о раду комисије за самовредновање и праћење квалитета,
Прилог 1.5. Кодекс професионалне етике ВПШСС у Блацу,
Прилог 1.6. Правилник о раду ВПШСС у Блацу
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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:
Наставно веће Високе пословне школе струковних студија Блаце на седници
одржаној 03.07.2008. године усвојило је Правилник о самовредновању и оцењивању
квалитета студијских програма, наставе и услова рада (број 246/4 - прилог 2.1.),
којим је уређен институционални систем управљања квалитетом у свим областима
рада Високе школе. Утврђена су подручја обезбеђења квалитета, стандарди за
обезбеђење квалитета, тј. минимални ниво квалитета рада и уређени поступци за
обезбеђење квалитета, што укључује регулисање састава, надлежности, овлашћења
и начин поступања субјеката надлежних за управљање, праћење, процену,
унапређивање и развој квалитета.
Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма,
наставе и услова рада је доступан јавности објављивањем на Интернет страници
Високе школе (www.vpskp.edu.rs).
Усвајањем Правилника о квалитету и самовредновању испуњен је Стандард 2.
Правилником о квалитету и самовредновању утврђени су:
1.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета студијских програма;
2.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставног процеса
(стандарди и поступци за обезбеђење квалитета планова рада (силабуса),
стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставе и стандарди и
поступци за обезбеђење квалитета оцењивања);
3.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета научно-истраживачког и
стручног рада наставника, асистената и сарадника у настави;
4.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставника, асистената и
сарадника у настави;
5.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета студената;
6.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета уџбеника и других учила;
7.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета библиотечких и
информатичких ресурса;
8.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета управљања и квалитета
ненаставне подршке;
9.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета простора и опреме;
10.стандарди и поступци за обезбеђење квалитета финансирања;
11.стандарди и поступци за обезбеђивање активне улоге студената у
самовредновању и провери квалитета. Тиме је успостављен систем
обезбеђења и унапређивања квалитета и утврђени су стандарди и
поступци за обезбеђење квалитета за сваку област обезбеђења квалитета..
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Стандарди за унапређење квалитета институције

Елемент
анализе

S

W

O

T

Поступци за обезбеђење квалитета

S

W

O

T
http://www.vpskp.edu.rs

Опис процене
Стратегија усвојена од стране
Наставног већа на предлог директора
Високе школе
Стандарди за унапређење квалитета
институције доступни су
наставницима, студентима и јавности
Висока школа недовољно често
преиспитује и унапређује стандарде
квалитета
Недовољна ангажованост појединих
субјеката у унапређењу квалитета
институције
Стратегија се може увек
унапређивати
Прописана регулатива од стране
надлежног министарства и
институција
Сарадња са високошколским
институцијама у ЕУ
Неједнакост у третману струковних и
академских студија
Поступци за унапређење квалитета
институције доступни су
наставницима, студентима и јавности
Поступци евалуације квалитета
студијских програма, наставе и
услова рада
Недостатак веће заинтересованости
интерних (унутрашњих) корисника
система обезбеђења, контроле и
управљања квалитетом
Висока школа недовољно често
преиспитује и унапређује поступке
обезбеђења квалитета
Дефинисање повратних информација
за унапређење поступака обезбеђења
квалитета
Сарадња са високошколским
институцијама у ЕУ
Пословање Школе у економски
недовољно развијеном подручју
9

Вредност
процене
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Стандарди за унапређење квалитета студијских
програма

Висока пословна школа
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S

W

O
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Стандарди за унапређење квалитета
студијских програма су саставни део
Правилника о самовредновању и
оцењивању квалитета студијских
програма, наставе и услова рада
Недовољна ангажованост појединих
субјеката у унапређењу квалитета
институције
Недовољно искуство у спровођењу
стандарда квалитета студија
Прикупљање информација о
квалитету студијских програма од
унутрашњих и спољашњих
корисника система обезбеђења
квалитета
Недовољна комуникација са
представницима органа државне
управе, привредних друштава,
банака, осигуравајућих друштава и
других послодаваца из окружења, као
и службеника Националне службе за
запошљавање.

+++

++
+

++

+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2
Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета садрже све елементе који
су предвиђени стандардом 2. Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета су
јавно доступни, али их је можда неопходно још више промовисати и периодично
преиспитивати.
Потребно је у наредном периоду дефинисати чврсте механизме који би
обавезали све субјекте у Високој школи да у свим процесима рада стриктно
примењују усвојена нормативна акта, што је најбољи начин за обезбеђење и
унапређење квалитета.
д) Показатељи и прилози за стандард 2
Прилог 2.1. Усвојени документ - Правилник о самовредновању и оцењивању
квалитета студијских програма, наставе и услова рада.
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета.
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије,
одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе.
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење
квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3:
Висока пословна школа струковних студија – Блаце (у даљем тексту: Школа)
је као установа, својим основним документом, Статутом, као и низом правилника и
процедура, организационих схема итд., утврдила послове и задатке наставника,
сарадника, студената, стручних органа, одсека и Комисије за обезбеђење квалитета
у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење
квалитета. У Прилогу 3.1 су доказани елементи овакве тврдње.
Висока пословна школа струковних студија – Блаце је посебним мерама
обезбедила учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда,
поступака и културе обезбеђења квалитета. То је поткрепљено, делимично,
изводима из Статута Школе, правилницима који су усвојени на Наставном већу и
Савету Школе, али и спроведеним анкетама које се налазе у прилогу 3.2.
Формално успостављена тела, Комисија за обезбеђење квалитета и Одбор за
квалитет из редова наставника, сарадника, ненаставног особља и студената,
анализирају резултате анкета и усвајају превентивне и корективне мере. Документ о
анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера налазе се
у прилогу 3.3.
Висока пословна школа струковних студија - Блаце ( ВПШСС – Блаце) jе
jасно и осмишљено опредељена да систематски и организовано унапређуjе квалитет
студиjа како би постао модеран, флексибилан, упоредив, конкурентан и ефикасан.
У складу са Болоњским процесом континуирано се ради на подизању нивоа
квалитета свих школских активности: наставе, система оцењивања базираног на
увођењу Европског система за акумулациjу и пренос кредита - ЕЦТС, истраживачке
делатности, специjалистичких студиjа, система вредновања квалитета наставе од
стране студената, квалитета уџбеника и литературе, издавачке делатности, опреме,
избора наставника и сарадника, ненаставне подршке, процеса управљања и
перманентног образовања.
Висока пословна школа струковних студија - Блаце од 2002. године
континуирано и темељито спроводи осмишљене активности у области реформе
наставе и подизања нивоа квалитета. Еволуциjа тог процеса може се сагледати кроз
континуирано унапређење организационих структура, почев од формирања нових,
модерних студијских програма (2002. године) и Комисиjе за контролу квалитета
(2006.), до данашњих дана када праћење, обезбеђивање, унапређење и развоj
квалитета студиjских програма, наставе и истраживачког рада су активности
усмерене ка унапређењу квалитета свих активности у Школи.
На седници Наставног већа 2.10.2006. године, формирана је Комисија за
квалитет, пре доношења новог Закона о високом образовању, како би се извршиле
што боље припреме за предстојећу акредитацију и што квалитетнију и бољу израду
елабората, како за студијске програме тако за Школу у целини.
На седници Наставно-научног већа одржаноj 02. 11. 2010. донета jе одлука о
преименовању чланова Комисије за квалитет, која је нестатутарно основана
18.11.2009. године, због промена и допуна Статута, као и преименовању саме
Комисије у Комисију за самовредновање и праћење квалитета (Комисија). За
председника Комисије изабран jе проф. др Игор Новаковић.
11
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Систем обезбеђивања квалитета представљен jе адекватном организационом
структуром Комисије за самовредновање и праћење квалитета а чији су основни
циљеви: обезбеђивање, унапређење и развоj квалитета студиjских програма, наставе
и истраживачког рада у оквиру коjе су дефинисани послови и задаци наставника,
сарадника, студената и стручних тела комисиjе у доношењу и спровођењу
стратегиjе, стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета ВПШСС - Блаце. Броj
чланова Комисије, њен састав и структура, делокруг рада, права, обавезе и
одговорности ближе су утврђени статутом Школе, Правилником о обезбеђењу,
контроли и унапређењу квалитета, као и Правилником о раду Комисиjе за
самовредновање и праћење квалитета.
Комисија jе добила задатак да формулише правилнике и остала документа
коjима би се регулисао сам систем обезбеђења квалитета и да након њиховог
формулисања, по потреби, ради на њиховом даљем развоjу.
Статутом Школе предвиђено jе да, ради остваривања своjе делатности,
Школа између осталих организационих јединица има и организациону јединицу:
Сектор за развој и праћење квалитета која обавља послове везане за:
- израду пројеката,
- иновацију знања,
- стручно образовање и усавршавање,
- трансфер технологије,
- унапређење и развој квалитета наставног процеса, студијских програма и
услова рада,
- и обавља друге послове везане за развој, самовредновање и праћење
квалитета.
Сектор за развој и праћење квалитета чине стручни тимови који учествују у
одређеној активности. Радом сектора руководи помоћник директора за развој и
праћење квалитета кога бира Наставно веће на предлог директора Школе.
Овако формиран Сектор има за циљ да интегрише досадашње функциjе
Комисиjе за самовредновање и праћење квалитета и обезбеди институционалну
основу за пуну имплементациjу система обезбеђења и контроле квалитета, коjи ће
унапређивати рад Школе као целине и дати основу за реалну процену доприноса
сваког учесника у наставном процесу и истраживачком раду.
У складу са Болоњском декларациjом, ВПШСС-Блаце jе приступила
реформи коjа jе заснована на захтевима савремених студиjа у складу са европским
стандардима. Истовремено jе извршена и хармонизациjа програма (курикулума) на
нивоу свих високих пословних школа Србиjи, а у значаjноj мери и са високим
школама струковних студија у Европскоj униjи. Међународна сарадња, у свим
аспектима делатности Школе, jесте стратешко опредељење за будући рад Школе.
Стратегиjом контроле и унапређења квалитета, тj. програмом институционалне
евалуациjе дефинисаће се jаке и слабе стране Школе, првенствено у светлу мисиjе
Школе:
Школа кроз своjе образовне, истраживачке и друге активности, доприноси
квалитетном и ефикасном образовању струковних инжењера, струковних
економиста и струковних, а чиjе знање и вештине одговараjу и потребама и
захтевима ширег простора.
Школа оспособљава студенте да буду компетентни у стеченим
квалификациjама и настоjати да омогући стицање неопходног знања за даље учење
и усавршавање кроз специјалистичке студиjе, као и кроз све облике и нивое
континуираног образовања.
http://www.vpskp.edu.rs
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Школа настоjи да оствари свеобухватниjе прожимање образовне,
истраживачке и стручне делатности, кроз активниjе дидактичке приступе у
наставном процесу коjи промовишу креативност, критички приступ и синтезу
стечених знања и вештина.
Школа настоjи да створи окружење у коме ће студенти, наставници и
сарадници моћи да остваре своjа професионална интересовања и да унапреде своjе
знање, при чему ће сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Школе бити препознат,
признат и вреднован.
Школа jе посвећена циљевима коjи подразумеваjу ширење образовних и
струковних искустава са посебним нагласком на даљи развоj знања и стицање
вештина коjе су активним и информисаним члановима друштва неопходне за
интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине коjа jе у процесу
промена. У наредних десет година интенциjа ВПШСС-Блаце биће да постане део
интегрисаног европског простора образовања и истраживања и да буде jедна од
добро организованих Школа jугоисточне Европе. Као jавна образовна институциjа
у демократском друштву, Школа се мора придржавати следећих начела:
1. да преузме одговорност за развоj свих школских ресурса;
2. да студентима пружа стручна знања коjа одговараjу новим захтевима
локалне, националне и интернационалне заjеднице;
3. да прихвата интернационалне стандарде школовањем кадрова коjи ће се
успешно уклапати у глобално друштво и -обезбеђивањем мобилности наставног
кадра и студената;
4. да у потпуности примењуjе нове образовне технологиjе и подстиче
сазнаjне процесе;
5. да у свим областима свог деловања развиjа систем осигурања квалитета
следећи принципе сталног унапређивања и имплементациjе савремених достигнућа;
6. да тежи изврсности у свим облицима истраживачког рада, укључуjући и
мултидисциплинарне области, како би допринео очувању и унапређивању знања,
посебно када jе у питању сам регион и област jугоисточне Србиjе.
У складу са наведеном Политиком Школе, Комисија за самовредновање
систематски ради на подизању нивоа квалитета свих активности у Школи (наставе,
система оцењивања, истраживачке делатности, специјалистичких студиjа, система
контроле квалитета наставе и истраживања, перманентног образовања).
Комисију за самовредновање и праћење квалитета, као стручно и
саветодавно тело образује Наставно веће. Циљ образовања Комисије за
самовредновање и праћење квалитета је побољшање квалитета наставног процеса,
студијских програма и услова рада.
Надлежност Комисије за самовредновање и праћење квалитета везана је за
обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и
услова рада; као и спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета
студијских програма, наставе и услова рада.
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских
програма, наставе и услова рада утврђује се начин и поступак самовредновања.
Комисија примењује поступке који су у складу са критеријумима утврђеним
правилником, који доноси министар надлежан за послове високог образовања.
Комисија се састоји од 5 (пет) чланова, а на првом састанку именује
председника и секретара комисије. Комисија спроводи поступак самовредновања и
оцењивања квалитета студијских програма, наставе и услова рада у интервалима од
највише три године у складу са стандардима које доноси Национални савет.
http://www.vpskp.edu.rs
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У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. Комисија за
самовредновање и праћење квалитета подноси извештаје о спроведеним
поступцима самовредновања Наставном већу и директору Школе. Надлежност и
остала питања везана за рад комисије уређује се Правилником о раду Комисије за
самовредновање и праћење квалитета.
У раду Наставног већа и његовим телима учествују представници студената
и то при расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на
осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности
студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова. Студенти чине до 20% чланова
Наставног већа када је реч о решавању набројаних питања, а у телима стручних
органа чине 20% чланова. Студентски парламент усваја процедуре система
квалитета на предлог Комисије за самовредновање и праћење квалитета
Студентски парламент у оквиру својих надлежности остваривања права и
интереса студената:
 бира и разрешава своје представнике у Савету Школе и Наставном већу,
 бира представнике студената у раду органа Школе када се одлучује о
питањима која се односе на оцену квалитета наставног процеса, реформи
студијских програма, ефикасности студија, утврђивање ЕСПБ бодова,
заштиту права студената и унапређење студентског стандарда студената
Школе,
 учествује у поступцима самовредновања Школе,
 заступајући интересе студената може да покрене иницијативу за промене
општих аката Школе,
 обавља и друге послове одређене законом и статутом.
Начин избора чланова парламента, надлежност, начин деловања и др., ближе
се уређује Правилником о студентском парламенту.
Као везу Комисије за самовредновање и праћење квалитета и управљачке
структуре Школе, како би се процес самовредновања и праћења квалитета одвијао у
складу са Законом прописаним процедурама и терминима и како би постојала
корелација у међусобном обавештавању, основано је и тело органа управљања које
се, такође, бави квалитетом. То тело чини директор Школе са помоћницима
директора и зове се Одбор за квалитет (у даљем тексту: Одбор). Одбор,
статутарно, се бави следећим питањима
 врши имплементацију стандарда квалитета ISO 9001,
 организује интерне провере квалитета свих пословних процеса Школе,
 утврђује превентивне мере, као и мере за унапређење свих пословних
процеса Школе,
 припрема преиспитивање квалитета најмање једном годишње,
 израђује извештаје о самовредновању на основу спроведеног
преиспитивања система квалитета.
Одбор за квалитет спроводи поступак вредновања ефикасности свих
пословних процеса Школе према утврђеној динамици.
Статутарно је дефинисана и Политика квалитета Школе. Основна
опредељења Школе у дефинисању и сталном развоју политике квалитета су:
 праћење савремених светских тенденција у области образовања,
 примена резултата научних истраживања у процесима наставе,
 стално усавршавање и подизање нивоа квалитета рада запослених,
 обезбеђивање свих логистичких процеса највишег квалитета,
http://www.vpskp.edu.rs
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 примена савремених метода и техника образовања студената,
 задовољавање захтева студената, корисника услуга, друштва и
окружења,
 подизање нивоа информационог система и друге опреме.
Чланом 197. Статута дефинисано је да су сви запослени одговорни за развој
и унапређење квалитета рада и пружају максимални допринос политици квалитета
Школе одговарајући личним, научним и стручним развојем, као и доприносом у
раду и унапређењу процеса рада, постизањем високих стандарда у свим пословним
процесима Школе.
У складу са дефинисаном политиком, стратегијом и осталим документима
везаним за квалитет, Школа доноси следећа општа акта у складу са Законом о
високом образовању и овим Статутом:
1. Правилник о студирању на основним и специјалистичким струковним
студијама;
2. Правилник о поступку за стицање звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника;
3. Правилник о усклађивању стечених академских и стручних назива
4. Правилник о остваривању стручне праксе и студија на даљину;
5. Правилник о полагању испита;
6. Правилник о дипломском (завршном) раду;
7. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијског
програма, наставе и услова рада;
8. Правилник о раду Комисије за самовредновање и праћење квалитета;
9. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање
наставника на другој високошколској установи;
10. Правилник о организацији и раду одсека;
11. Правилник о студентском парламенту;
12. Правилник о издавачкој делатности;
13. Правилник о безбедности и здрављу на раду;
14. Правилник о заштити од пожара;
15. Правилник о рачуноводству;
16. Правилник о јавним набавкама мале вредности;
17. Правилник о канцеларијском и архивском пословању;
18. Колективни уговор код послодавца, односно Правилник о раду;
19. Правилник о систематизацији послова;
20. Пословник о раду Савета;
21. Пословник о раду Наставног већа.
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Надлежност органа
управљања у систему
обезбеђења квалитета

Постојање и надлежности посебног тела за унапређење квалитета

Елемент
анализе

http://www.vpskp.edu.rs

S

W

O

T

S

W
O

Опис процене
Формирање Комисије за
самовредновање и праћење
квалитета на предлог Наставног
већа
Надлежност Комисије за
обезбеђивање, унапређење и
развој квалитета студијских
програма, наставе и услова рада
Нејасна улога Одбора за квалитет
Функција праћења квалитета би
требало да буде одвојена од
управљачке функције (Одбор
чине директор са помоћницима)
Хармонизациjа система високог
образовања са регионалним и
европским окружењем
Обезбеђење квалитета
подразумева неопходност
усваjања норми и стандарда коjи
промовишу квалитет и jеднакост
Формирање истраживачкообразовних центара изврсности,
коjи би имали регионалну и
европску препознатљивост
Потребно је стварање
одговараjуће инфраструктуре за
унапређење квалитета кроз
додатно образовање студента из
радног односа, уз рад наjвишег
квалитета
Избор чланова Савета из реда
наставника врши Наставно веће,
из реда ненаставног особља
администрација, из реда
студената Студентски парламент
Представници Школе у Савету
бирају тајним гласањем
Неименовање чланова Савета из
реда оснивача
Кроз континуирано ажурирање
правног оквира, коjи мора бити
еластичан може се утицати на рад
управљачких органа у погледу
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Доношење корективних и превентивних мера на основу анализе
процене испуњавања стандарда за
обезбеђење квалитета
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O
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система обезбеђења квалитета
Стварање квалификованог
особља као подршка усвојеном
систему квалитета
Недовољна правна регулисаност
надлежности органа управљања у
систему обезбеђења квалитета
Комисија за самовредновање и
праћење квалитета поступа у
складу са Законом и Статутом
Школе као и са осталим
усвојеним актима
Комисиjа прати и анализира
стање система квалитета и
предлаже мере унапређења.
Комисиjа разматра и анализира
извештаjе о екстерноj провери и
остале извештаjе општег значаjа
за управљање системом
квалитета
Орган пословођења Школе
учествује у раду функције
система обезбеђења квалитета
Непостојање дефинисаних
политика санкција за
неиспуњавање стандарда за
обезбеђење квалитета
Континуирано ажурирање
правног оквира
Законско дефинисане санкције
због непоштовања превентивних
и корективних мера ради
указивања на важност система
обезбеђења квалитета
Отежана имплементација
принципа Болоњске декларације
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3
У наредном периоду посебна пажња биће посвећена ширењу културе
квалитета међу запосленима и студентима путем сталних разговора о квалитету,
расправа о начинима побољшања квалитета, анкетама и слично. Одговарајућим
мерама унапређиваће се институционална подршка наставном и ненаставном
особљу ради повећања њихових стручних компетенција, укључујући и
одговарајућу едукацију у циљу унапређења знања, способности и вештина за
разумевање идеје квалитета, начина функционисања система обезбеђења
квалитета.
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Актима Школе дефинисати већа овлашћења за директора у смислу
спровођења санкција у погледу нерешавања превентивних и корективних мера на
које је указала Комисија.
Улога студената мора бити израженија, повећањем мотивисаности да сами
креирају предлоге поступака и механизама интерне контроле квалитета.
д) Показатељи и прилози за стандард 3
Прилог 3.1. Одлука наставног већа о успостављању комисије за самовредновање и
праћење квалитета, изводи везани за квалитет и опис рада комисије за квалитет из
Статута
Прилог 3.2. Анкете
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и
превентивних мера
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Стандард 4: Квалитет студијског програма
Квалитет студијског програма обезбеђује 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 4
Висока пословна школа струковних студија у Блацу је добила акредитацију
за четири студијска програма на основним струковним студијама и један студијски
програм специјалистичких струковних студија.
Студијски програми на основним струковним студијама су:
 Рачунарство и информатика акредитован је одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета брoj
612-00-1153/2006-04
од
02.06.2007 за 120 студената;
 Финансије и рачуноводство акредитован је одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета брoj
612-00-1153/2006-04
од
02.06.2007 за 200 студената;
 Порези и царина акредитован је одлуком Комисије за акредитацију и
проверу квалитета брoj 612-00-1153/2006-04 од 02.06.2007 за 200
студената;
 Менаџмент и интернационална бизнис администрација акредитован је
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета брoj 612-001153/2006-04 од 02.06.2007 за 200 студената.
Студијски програм специјалистичких струковних студија:
 Администрирање рачунарских мрежа акредитован је одлуком Комисије за
акредитацију и проверу квалитета брoj 612-00-1445/2007-04 од 29.05.2009
за 20 студената
Процедура за одобравање студијских програма утврђена је Статутом Школе
и другим општим актима који су усклађени са Законом о високом образовању и
Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог
образовања. Механизми праћења система квалитета утврђени су Правилником о
самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова
рада (Прилог 2.1.), који је донет од стране Наставног већа Високе пословне школе
струковних студија на седници одржаној дана 03.07.2008. године. Овим
Правилником уређен је начин процеса самовредновања студијских програма,
наставе и услова рада, као и учешћу студената у процесу самовредновања.
Циљеви свих студијских програма усклађени су са основним задацима и
циљевима Високе пословне школе струковних студија Блаце који се односе на:
образовање професионалног кадра коjе обухвата стицања знања и вештина коjе су
везане за позив, формулисање и изграђивање компетенциjа студената, пре свега
квалитетом и обимом довољних за висококвалитетно бављење непосредним
радом, као и непрекидним побољшањем квалитета услова рада и квалитета и
ефикасности студирања. Своју делатност заснивају на теоријском и практичном
усавршавању студената, при чему се посебна пажња поклања практичним
аспектима и оспособљавању студената да се одмах по завршетку студија укључе
активно у решавање практичних проблема предузећа. На Наставном већу
одржаном 06.05.2010. допуњени су циљеви и исходи студијских програма
усклађени са основним задацима и циљевима Школе.
Основни циљ студијског програма Рачунарство и информатика је да
http://www.vpskp.edu.rs
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припреми студенте за успешне и продуктивне носиоце струке информационих и
рачунарских технологија у индустрији, јавним предузећима, државним органима,
здравству и образовним институцијама, способне за задовољење потребе друштва.
Сврха процеса наставе и учења у оквиру предложеног плана је оспособљавање
студената да одржавају, пројектују и развијају рачунарске програме применом
савремених програмских језика, пројектују, инсталирају и одржавају рачунарске
мреже и пројектују, реализују и одржавају информационе системе.
Циљ извођења програма студија на студијском програму Рачунарство и
информатика јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима
везаних за примену рачунара у различитим областима професионалног
ангажовања.
Циљеви студијског програма су да се студенти оспособе за обављање
следећих послова:
 Пројектовање, инсталација, администрација и безбедност рачунарске
мреже,
 Пројектовање и имплементација софтвера и вештине примене
комерцијалних софтверских пакета,
 Примена Интернет и веб технологија
 Развој мултимедијалних ресурса,
Осим основних компетенција, студент стиче когнитивне, комуникацијске и
креативне вештине.
Студијски програм производи стручњаке који поседују одговарајућу
комбинацију знања и практичног искуства, тако да могу бити задужени за
креирање и одржавање ИТ инфраструктуре организације. Стручњаци рачунарства
и информатике имају одговорност за избор хардверских и софтверских производа
према потребама организације, интегришу ове производе у складу са њеним
потребама и са њеном инфраструктуром, и инсталирају, прилагођавају и одржавају
апликације (тј. програмске системе) које употребљавају запослени у организацији.
Свршени студенти студијског програма оспособљени су за следеће послове:
систем аналитичар, програмер, администратор базе података, администратор
рачунарских мрежа, веб дизајнер, активни учесник развоја модула електронског
пословања, развој и имплементација заштите у савременим рачунарским
системима и едукација кадрова у домену информационих технологија.
Савладавањем предвиђеног програма студент стиче опште и предметноспецифичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне
делатности.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште
способности:
 анализе, синтезе и предвиђања решења и последица,
 овладавања методима, поступцима и процесима истраживања,
 развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа,
 примене знања у пракси,
 развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са
ужим социјалним и међународним окружењем,
 професионалне етике.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметноспецифичне способности:
 анализирање,
моделовање,
пројектовање
и
имплементирање
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информационих система у различитим пословним доменима;
 пројектовање и одржавање базе података;
 програмирање пословних апликација;
 имплементирање савремене рачунарске мреже;
 инсталирање системског и апликативног софтвера;
 пружање подршке за рад на Интернету;
 ефективно управљање ИТ пројектима;
 решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и
поступака;
 повезивања основних знања из различитих области и њихове примене;
 праћења и примене новина у струци;
 употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању
знањима одговарајућег подручја.
Студијски програм Финансије и рачуноводство на основним струковним
студијама има за циљ да формира компетентне висококвалификоване струковне
eкономисте, који ће моћи самостално да раде у специфичним тржишним
околностима на управљачко - организационим пословима, који захтевају
струковно образовање, у малим и средњим предузећима, јавном сектору и осталим
привредним и финансијским организацијама.
Изборно истраживачки практикум даје прилику студентима да уз употребу
научних метода и поступака, активним практичним радом и истраживањима
решавају конкретне проблеме из праксе, повезују специфична и продубљена
знања из различитих области и примењују их у свом раду.
Образовање стручњака који ће бити оспособљени за обављање финансијско
рачуноводствених, банкарских и других сличних стручно-аналитичких послова у
производним, трговинским и услужним предузећима као и у банкама и другим
финансијским и државним институцијама. Програм се базира на савременим
достигнућима изучавања материје из области финансијског управљања,
рачуноводства, банкарства и осигурања.
Циљ извођења студијског програма Финансије и рачуноводство јесте:
 Оспособљавање студената за самосталан
рад на пословима
рачуноводства;
 Оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаним
за финансијску анализу, финансијско управљање и бављење
корпоративним финансијама;
 Оспособљавање студената за управљање хартијама од вредности и
разумевањем финансијског тржишта.
 Оспособљавање студената за обављање банкарских послова и послова у
осигуравајућим компанијама;
 Оспособљавање студената за доношење одлука на нивоу финансијског
пословања који захтевају струковно образовање.
Превасходни циљ је пружање садржајног и квалитетног образовања, као и
оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на
пољу финансија и рачуноводства.
Студенти који успешно заврше овај студијски програм треба да поседују
знања о садржају, методама и могућностима финансијског управљања, о значају и
организацији рачуноводствног информационог система и улози рачуноводствених
информација у домену доношења управљачких одлука, о примени Међународних
http://www.vpskp.edu.rs

21

тел: +381 27 371 756, факс +381 27 373 849

Висока пословна школа
струковних студија - Блаце

Извештај о самовредновању

рачуноводствених стандарда и друге професионалне рачуноводствене регулативе
приликом састављања, приказивања и обелодањивања финансијских извештаја и
утицају те регулативе на хармонизацију и побољшање квалитета финансијског
извештавања, о функционисању банкарског система, о регулативи, процедури и
техници банкарског пословања, о организацији, месту и улози финансијског
тржишта, о организацији и пословању осигуравајућих компанија, о вештинама
комуницирања са пословним партнерима и циљним тржиштима и др.
Студијски програм Финансије и рачуноводство усмерен је на развијање
компетенција из области финансија, рачуноводства, банкарства и осигурања, а што
је битно одмах су применљива у пракси.
Студијски програм Порез и царина на основним струковним студијама има
за циљ да формира компетентне висококвалификоване струковне eкономисте, који
ће моћи самостално да раде у специфичним тржишним околностима на
управљачко - организационим пословима, који захтевају струковно образовање, у
јавном сектору и осталим привредним и финансијским организацијама.
Изборно истраживачки практикум даје прилику студентима да уз употребу
научних метода и поступака, активним практичним радом и истраживањима
решавају конкретне проблеме из праксе, повезују специфична и продубљена
знања из различитих области и примењују их у свом раду.
Образовање стручњака који ће бити оспособљени за обављање послова из
царинског система, царинског управног поступка, спољно-трговинског и девизног
пословања као и обављање послова утврђивања и наплата јавних прихода, пореско
књиговодства и евиденције и пореског система и политике. Програм се базира на
савременим достигнућима изучавања материје из области јавних финансија
Циљ извођења студијског програма Порези и царина јесте:
 Оспособљавање студената за разумевање монетарних и јавних финансија
које су неопходне за финансирање јавних потреба;
 Оспособљавање студената за самосталан рад на пословима утврђивање и
наплата јавних прихода;
 Оспособљавање кадрова за професионално бављење послова везаним за
спровођење буџетске политике;
 Оспособљавање студената за обављање послова редовне и принудне
наплате пореза, увозних и других дажбина;
 Оспособљавање студената за самосталан рад у царинским испоставама
царинарницама, граничним прелазима, шпедицијама.
Превасходни циљ је пружање садржајног и квалитетног образовања, као и
оспособљавање младих стручњака за успешно деловање и решавање проблема на
пољу јавних финансија и фискалне економије.
Студенти који успешно заврше овај студијски програм биће оспособљени за
решавање проблема и доношење одлука у области везаној за јавне приходе и јавне
расходе, за рад у управама прихода њиховим филијалама на пословима контроле
обрачуна и наплате пореза, за рад у царинским управама, за вршење контроле над
царинском робом, спровођење царинског поступка, обрачун и контролу увозих
дажбина.
Студијски програм Порези и царина усмерен је на развијање компетенција из
области пореске и царинске политике које су применљиве у пракси.
Након завршених основних струковних студија на студијском програму
Порези и царина студенти су оспособљени за обављање послова у:
 Локалним управама за обрачунавање и контролу и наплату пореза;
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 У царинским управама, дирекцијама, царинарницама, царинским
испоставама, одсецима за контролу над царинском робом;
 Спровођење царинског поступка, обрачун, наплату увозних и других
дажбина, праћењу и заштити ауторских и интелектуалних права својине;
 Откривање царинских деликата, вођење евиденције, вођење статистичких
података о промету, увозу и извозу и тд.
 Отварање и рад у шпедицијама.
Примарни циљеви студијског програма Менаџмент и интернационална
бизнис администрација усмерени су првенствено на стицање стручних
компетенција студената неопходних за обављање већег броја послова у области
менаџмента и пословне администрације, које ће им омогућити брзо и успешно
уклапање у домаће и међународно пословно окружење.
Основни циљеви студијског програма Менаџмент и интернационална бизнис
администрација су:
1) образовање студената у циљу стицања компетенција за менаџмент домаћег
и међународног бизниса у профитним и непрофитиним организацијама.
2) разумевање концепата, техника и алата који се користе у планирању,
организовању, вођењу и контроли домаћих и међународних пословних процеса.
3) разумевање утицаја глобалних, правних, социокултурних, економских и
етичких утицаја домаћег и међународног окружења на пословање предузећа.
Осим основних компетенција пословног управљања, студент стиче
когнитивне, комуникацијске и креативне вештине. Уз то студент освешћује свој
особни систем вредности, унутрашњу преданост и снагу који су неопходни за
остварење предузетничког приступа, било у планирању или вођењу активности.
Кроз саме студије и практични рад студент је вођен тако да стиче искуство
примене научених менаџерских вештина у реалном животу предузећа.
Компетенције које добијају студенти након завршетка основног струковног
усмерења Менаџмент и интернационална бизнис администрација односе се на
знања и вештине из области домаћег и међународног пословања, маркетинга и
менаџмента. Студенти се захваљујући стеченим компетенцијама оспособљавају за
обављање различитих послова на домаћем и међународном тржишту:
истраживање тржишта (домаћег и међународног), политике производа, политке
цена, промоције, канала дистрибуције, управљање продајом, стратегије наступа на
домаћем и међународном тржишту, итд. Ови послови су најчешће заступљени у
предузећима,
институцијама
и
организацијама,
државној
управи,
специјализованим агенцијама.
Образовни
циљеви
студијског
програма
струковних
студија
Администрирање рачунарских мрежа су формирање модерног, компетентног и
самосталног стручњака из области рачунарства и информатике, који је спреман да
са успехом примењује стечена знања у пракси и све важеће домаће и међународне
стандарде и најновија технолошка достигнућа у области рачунарских мрежа.
Интернет се развио у свеприсутни медиј за размену информација у
глобалним размерама, а рачунарске мреже су постале незаменљив сегмент
Интернет инфраструктуре. Општи развој према информатичком друштву захтева и
образовање стручњака у области рачунарских комуникација. Довољан број
стручњака оспособљених за пројектовање, изградњу и одржавање рачунарске
инфраструктуре неопходан је предуслов за успешно коришћење предности
рачунарских мрежа и Интернета.
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Циљ извођења програма студија на студијском програму Администрирање
рачунарских мрежа јесте:
 оспособљавање кадрова за професионално бављење пословима везаних за
примену електронских рачунара у мрежном окружењу
 упознавање студената са основним елементима CISCO мрежне
инфраструктуре
 упознавање студената са различитим мрежним технологијама и
архитектурама
 оспособљавање студената да самостално могу да пројектују и
имплементирају одређене мрежне технологије.
Специјалисти за администрирање рачунарских мрежа се усмеравају ка
интеграцији решења која примењују рачунарске мреже и пословне процесе да би
задовољили потребе за информацијама у организацији.
Опште компетенције које студенти стичу савладавањем овог студијског
програма су:
 Способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица
 Овладавање поступцима и методама пројектовања и реализације
рачунарске мреже
 Развој критичког и самокритичког мишљења
 Развој комуникацијских вештина и способности тимског рада
 Способност самосталног прикупљања података и статистичке обраде
 Способност да се презентују резултати рада
Специјалистичке струковне студије Администрирање рачунарских
мрежа омогућују стицање следећих знања и компетенција:
 Технологија локалних (LAN) и глобалних (WAN) рачунарских мрежа
 Мрежни протоколи (TCP/IP, IPX,SPX, Apple Talk итд.)
 Мрежни стандарди (ANSI, TIA/EIA)
 Самостално пројектовање рачунарских мрежа
 Самостално подешавање мрежне опреме (Конфигурисање рутера и switchева)
 Switching, Виртуелни LAN (VLAN)
 Повезивање рачунарских мрежа
 Структурно каблирање и самосталну припрему и тестирање мрежних
каблова
 Протоколи рутирања (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF)
 Мобилне и бежичне мреже
 Проналажење и отклањање проблема у рачунарским мрежама.
Сви предмети су дефинисани преко исхода учења студијских програма,
имају јасно дефинисане циљеве, методе наставе и начин испитивања и оцењивања.
Наставници користе различите методе које су орјентисане ка учењу студената
(страндардне методе, интерактивни облици наставе, студија случајева,
индивидуални и групни радови и пројекти, презентације, есеји, семинарски радови
...). Наставници на наставном предмету самостално одређују, и у спецификацију
наставног предмета (силабус) уносе циљ и исход учења предмета, садржај
предмета, наставне методе и поступке за проверу знања и оцењивања, што се може
документовати кроз Спецификацију предмета студијских програма (курикулим –
књига предмета) јавно публикована на сајту Школе www.vpskp.edu.rs.
(ri.vpskp.edu.rs, fr.vpskp.edu.rs, pc.vpskp.edu.rs, miba.vpskp.edu.rs)
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Кроз табелу 4.2. пружа се могућност за стицање увида у то како су исходи
учења студијских програма покривени у оквиру обавезних предмета.
У току једне школске године студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова,
што одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне
недеље. Један ЕСПБ бод носи између 25-30 сати рада. Остварених 60 ЕСПБ
подразумева да студент у току године утроши између 1500 и 1800 сати рада у свим
облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да би савладао градиво.
Укупно уложен рад студената обухвата време предвиђено за: предавања и
вежбе по наставном плану (активна настава), учење и полагање колоквијума и
испита, консултације, израду пројеката, семинарских радова, самостално излагање
теме, стицање знања и вештина кроз практичан рад, стручну праксу и израду
завршног рада, и све видове добровољног и друштвено корисног ангажовања.
Укупан број часова активне наставе на свим студијским програмима не може бити
мањи од 600 часова у току школске године. Настава се одвија у току 30 недеља, из
чега следи да у једној недељи студент мора имати најмање 20 часова активне
наставе. Тај фонд часова активне наставе представља минимални број часова који
наставно особље на студијском програму даје студентима.
Начин бодовања предмета и студијских програма на Високој пословној
школи у Блацу је следећи: Студијски програм базиран је на једносеместралним
програмским садржајима - једносеместралним предметима. Основне струковне
студије трају шест семестара (три године), а специјалистичке два семестра (једну
годину). Један семестар има 30, академска година 60, односно трогодишње
студије 180 бодова.
Студент је ангажован у наставном процесу 8 часова дневно 4 дана недељно,
што укупно износи 8 x 4 = 32 (час/недељи). Сваки семестар састоји се од 15
(петнаест) радних недеља у оквиру којих се одвија активна настава (предавања и
вежбе).
У току академске године 45 недеља (22,5 по семестру) предвиђено је за
савладавање студијског програма. То значи да максимално оптерећење по
студенту износи:
22,5 · 32 = 720 (час/семестар).
Број бодова који припада предмету (X) директно је сразмеран укупном броју
часова (У),
X =У/30 (бодова/предмет).
Укупан број часова У израчунава се по обрасцу:
У = y1 + y2, и састоји се од: y1 – броја часова предавања и вежбе по
наставном плану помножених са бројем радних недеља у семестру. Седмични
фонд часова, по предмету, креће се у распону од 2 до 4 часа.
Пример: ако је наставним планом предвиђено 2 часа предавања и 2 часа
вежби и ако у семестру има 15 радних недеља, тада број часова предвиђен за
предавања и вежби износи:
y1 = (2 + 2) · 15 = 60 (час/семестар) активне наставе.
y2 – представља укупан фонд часова који су предвиђени за консултације,
учење, израду семинарских и других радова и проверу знања. Број часова који су
потребни за индивидуални рад студента одређује се на основу формуле: y2 = к · y1.
Коефицијент к треба да се креће у границама 1 ≤ к ≤ 3. Изузетно
коефицијент к може бити мањи од 1 (к < 1) и већи од 3 (к > 3). У случају када се
ради о предметима где доминира самостални рад студента: пројекат, дипломски
рад, практични рад и стручна пракса коефицијент к је већи од 3 (к > 3).
http://www.vpskp.edu.rs
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Квантитативна процена индивидуалног рада студента потребног за успешан
завршетак одређеног програма најтежи је део ове процедуре. Процена зависи од
научно-стручне области нивоа струковних студија и предзнања студента, односно
од сложености и значаја предмета за стручни профил пондерисана на нивоу
семестра и целог студијског програма.
Од значаја је и процена потребног времена за прикупљање литературе,
припрему писменог и усменог дела испита, писање семинарских и других радова.
Број ЕСПБ бодова на појединачном предмету се одређује на основу укупног
ангажовања студента: укупног број часова активне наставе и укупног броја сати
активног индивидуалног рада студента (нпр. 180 сати рада представља 6 часова
активне наставе (3+3 на недељном нивоу) и 90 сати које студент утроши у
самосталном раду, колоквијумима, испиту...).
Одређивање броја ЕСПБ бодова у наставку ће бити приказан на примеру
предмета из сваке области одговарајућег научног поља:
1. Релационе базе података носе 6 ЕСПБ бодова што обухвата укупно 180
сати рада (6·30) и организоване су тако да имају 4 часа активне наставе (2+2, што
износи 60 час/семестар) и 120 сати које студент утроши у самосталном раду,
колоквијумима, испиту...
Ваннаставн

активности

Колоквијум x2
Пројекат
Испит
Укупно

Потребан број
сати
2·25
40
30
120

2. Економика предузећа носи 6 ЕСПБ бодова што обухвата укупно 180 сати
рада (6·30) и организоване су тако да имају 4 часа активне наставе (3+1, што
износи 60 час/семестар) и 120 сати које студент утроши у самосталном раду,
колоквијумима, испиту...
Ваннаставне активности
Колоквијум x 2
Семинарски рад
Домаћи рад
Испит
Укупно

Потребан број
сати
2·25
25
15
30
120

3. Менаџмент људских ресурса носи 4 ЕСПБ бода што обухвата укупно 120
сати рада (4·30) и организован је тако да има 3 часа активне наставе (2+1, што
износи 45 час/семестар) и 75 сати које студент утроши у самосталном раду,
колоквијумима, испиту...
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Ваннаставне активности
Колоквијум x 2
Семинарски рад
Домаћи рад х 3
Испит
Укупно

Потребан број
сати
2· 5
15
5
25
75

Висока пословна школа струковних студија - Блаце на сајту чини јавно
доступним књигу предмета и књигу наставника где се студентима даје
информација о свим елементима везаним за реализацију наставе из сваког
предмета појединачно и студијских програма у целини.
Наставници и студенти су упознати са дефинисаним захтевима које
дипломски (завршни) рад треба да испуни. Документ који ово потврђује јесте
Правилник о дипломском (завршном) раду (Прилог 4.10.) који је донет на седници
Наставног већа Високе пословне школе струковних студија одржаној дана
03.07.2008. године. Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак
полагања дипломског испита. Приручник за израду дипломског рада је саставни
део овог Правилника.
Студијски програми усклађени су са савременим токовима и стањем науке и
струке и упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних
високошколских установа. Такође, напомињемо и да се силабуси наставних
предмета на студијском програму перманентно осавремењавају.
Висока пословна школа струковних студија спроводи вредновање квалитета
студија и студијских програма од стране дипломираних студената што на најбољи
начин даје могућност Школи да прати квалитет студијског програма и врши
одређена побољшања. Прва генерација студената по акредитованим студијским
програмима дипломирала је током текуће школске године, те неопходне
информације о квалитету студијских програма и стеченим квалификацијама
дипломаца добијене (Прилог 4.9.) Анкетним упитником за вредновање стручних
компетенција дипломираних студената од стране послодаваца очекујемо у
наредном периоду.
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Категорије
процене
S

Поступци праћења квалитета студијских
програма

Елемент
анализе

Циљеви студијског програма и њихова усклађеност са
исходима учења

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира
и квантитативно оцењује следеће елементе:
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Опис процене
Јасно дефинисани циљеви
усклађени са исходима студијских
програма
Континуирано осавремењивање
студијских програма
Инертност одређеног броја
наставника
Могућности унапређења стручне
праксе
током реализације студијских
програма
Утицај међународне сарадње при
дефинисању циљева и исхода
студијских програма
Усклађеност циљева студијских
програма и исхода учења са
захтевима тржишта рада
Непостојање законске регулативе
која дефинише спровођење
стручне праксе
Недостатак сарадње са
привредним и другим
институцијама
Дефинисани поступци праћења
квалитета студијских програма
Правилником о самовредновању и
оцењивању квалитета студијских
програма, наставе и услова рада
Студентско вредновање квалитета
студијских програма
Недовољна заинтересованост и
наставника и студената
Недовољан број питања у
анкетном упитнику у вези са
квалитетом студијских програма
Побољшање квалитета студијских
програма кроз домаћу и
међународну сарадњу
Побољшање квалитета студијских
програма у складу са потребама
тржишта
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Континуирано
осавремењивање
студијских програма
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Недовољан број информација о
квалитету студијских програма од
спољашњих корисника система
квалитета
У периоду 2009 – 2010. студијски
програми ажурирани и унапређени
Недовољна кооперација међу
студијским програмима
Осавремењивање студијских
програма у складу са специфичним
потребама привреде
Лоша економска ситуација у
региону у коме послује школа

++
++
+
++
++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
Студијски програми на свим нивоима садрже све елементе који су прописани
Законом о високом образовању и Стандардима за акредитацију које је прописао
Национални савет за високо образовање. Препоручује се континуирано праћење
реализације студијских програма у свим њиховим аспектима како би се уочили
евентуални пропусти и извршила побољшања користећи најбољу праксу из
образовног простора ЕУ.
Интензивнија сарадња Школе са привредним субјектима и институцијама из
окружења допринела би унапређењу квалитета студијских програма, укључујући и
интензивирање активности на прикупљању информација о квалитету студијских
програма од стране послодаваца и Националне службе за запошљавање.
Школа би у наредном периоду требало да прилагоди садржај анкетних
упитника критеријумима вредновања квалитета студијских програма ради
њиховог осавремењивања.
д) Показатељи и прилози за стандард 4
Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској
установи са укупним бројем уписаних студената школске 2008/09; 2009/10 и
2010/11
Табела 4.2. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних
предмета појединачних студијских програма
Прилог 4.1. Одлуке о акредитацији студијских програма
Прилог 4.2.Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у
школској 2008/09; 2009/10 и 2010/11 години у оквиру акредитованих студијских
програма
Прилог 4.3. Просечно трајање студија у школској 2008/09; 2009/10 и 2010/11
години у односу на ранији петогодишњи и десетогодишњи период
Прилог 4.4. Стопа одустајања студената од даљег студирања
Прилог 4.5. Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на
остварене ЕСПБ бодове ( 60), (37-60) (мање од 37) за сваки студијски програм
Прилог 4.6. Спроведене анкете студената
Прилог 4.7. Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура
представљени на интернет страни високошколске институције
Прилог 4.8. Мишљење дипломираних студената о квалитету студијског програма
и постигнутим исходима учења
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Прилог 4.9. Анкетни
дипломираних студената
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе,
укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника,
доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета
наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет
наставе није на одговарајућем нивоу
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5
Висока пословна школа документује да садржај курикулума као и наставне
методе за његову примену одговарају постизању циљева студијских програма и
исхода учења на следећи начин:
Настава (предавања и вежбе – аудиторне и лабораторијске) се обавезно одвија
кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су:
 предавања,
 интерактивни облици наставе,
 анализа случајева,
 индивидуални и групни рад и пројекти,
 презентације,
 семинарски радови итд.
У реализацији наставе, кроз курикулум сваког предмета, где год је то могуће,
остварује се интерактивна настава у којој студенти практично показују примену
научених вештина у решавању проблема из праксе.
Конкретну комбинацију облика наставе одређује сам наставник. Наставник је
обавезан да студенте упозна са изабраним начином рада на предавањима и
вежбама, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних компетенција.
Школа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и
учини доступним студентима (преко сајта школе и на првом часу предавања) план
рада који укључује следеће:
Циљ: Укратко објашњен основни циљ предмета, место и улога у укупном
образовању студената, као и корелација наставног предмета са осталим сродним
наставним дисциплинама.
Исходи образовања (стечена знања): који описује основна знања која ће
студент стећи изучавањем наставног предмета и доприноси укупној компетенцији
студента. Исходи би требали да буду неки од следећих: способност анализе, синтезе
и предвиђања решења; способност примене метода, поступака и процеса научноистраживачког рада; способност развоја индивидуалног, тимског и пројектног
концепта рада; способност критичког и самокритичког мишљења и приступа;
способност јасног комуницирања и излагања идеја и решења усменим путем или у
писаном облику.
Садржај (структура) предмета: Тематске целине и области које ће се
изучавати, водећи рачуна да семестар има 15 радних недеља, у складу са
календаром наставе и распоредом часова.
Услови за слушање наставе: Наведени предмети и области које је неопходно
познавати односно претходно положити за успешно праћење и савладавање
предмета.
Облици наставе: предавања и вежбе – аудиторне и лабораторијске се
обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада
http://www.vpskp.edu.rs
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Начин оцењивања на наставном предмету: Успешност студената у
савладавању наставног предмета прати се континуирано током наставе и изражава
се поенима. У плану рада морају унапред бити дефинисани облици рада студената
који се оцењују, начин оцењивања сваког облика рада понаособ, број поена које
облици рада доносе. Пошто се оцењују унапред дефинисани облици рада студента,
оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на
испиту. Предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања
испита) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних
обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена.
Литература: Наставник у Плану рада мора да наведе обавезну литературу:
(аутор, назив дела, место издавања, издавач и година издања), водећи рачуна да је
стандард оптерећења студента максимално 7 страна по часу предавања. Може се
навести и краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету.
Подаци о наставницима и сарадницима на наставном предмету: У Плану рада
се дају имена, време пријема, локација кабинета, телефони у школи и е-маил свих
наставника и сарадника на наставном предмету. Наставник треба непрекидно да
осавремењује програм предмета.
Кроз књигу предмета која је јавно публикована на сајту Школе за све
студијске програме, студенти се упознају са циљевима предмета, садржином
предмета, планом и распоредом извођења наставе, начином оцењивања и
литературом коју ће користити током реализације наставе на сваком предмету.
Кроз књигу наставника, која је такође јавно доступна на сајту Школе,
студенти могу да се упознају са кратком биографијом наставника и његовим
компетенцијама.
Током наставе, после сваког одржаног предавања или вежби, наставници и
сарадници уписују у посебан формулар, који се налази у прилогу овог документа
(Прилог 5.4.) све неопходне информације: датум одржавања часова, број часова
предавања односно вежби као и наслов тематске јединице која је тог часа
обрађивана.
Заменик директора, континуирано прати реализацију наставе, у току семестра
и извештава Помоћника директора за наставу и Председника комисије за квалитет о
неслагању планираног и реализованог, уколико настане такав случај. Обавља се
разговор са наставником код кога је дошло до одступања у реализацији, са циљем
да се настава реализује како је планирана. Помоћник директора за наставу даље се
брине за спровођење утврђених корективних мера.
Школа подстиче стицање активних компетенција, као и стицање стручних
компетенција прецизним критеријумима дефинисаним Правилником о поступку за
стицање звања и заснивања радног односа наставника и сарадника. Такође,
Одлуком органа управљања Школе број 105/4 од 02.04.2008. године одобравају се
новчана средства свим наставницима и сарадницима Школе за учешће на
семинарима и конференцијама и изради завршних магистарских и докторских
радова.
План и распоред наставе на наставном предмету има основни циљ да
информише студенте о наставном предмету: садржини и начину рада, динамици
рада, литератури као и о оцењивању на наставном предмету. На тај начин студенти
ће унапред знати шта могу да очекују и биће боље припремљени за рад на
наставном предмету чиме ће се подићи и ефикасност студирања. План рада
омогућиће бољу контролу квалитета наставе на наставном предмету.
Упоређивањем планираног обима, структуре и начина рада на предмету са
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оствареним добиће се јасна слика о испуњавању циљева предмета.
План рада на наставном предмету израђује предметни наставник (односно
наставници) са сарадницима. У случају да има више наставника на наставном
предмету, Директор предлаже, а Веће усваја носиоца предмета који је одговоран за
израду плана рада.
Помоћник директора за наставу доставља свим наставницима календар
наставе најкасније до 1. септембра текуће академске године за наредну академску
годину.
Наставник је дужан да на наставном предмету изради План рада или да га
модификује најкасније до 15. септембра академске године за зимски семестар
наредне академске године, а до 1. фебруара за наредни летњи семестар.
План рада на предмету усваја Веће. Наставници су дужни да на првом часу
обавесте студенте о плану рада за дати предмет а исто тако да поставе све
информације о предмету на сајт школе.
Распоред часова предавања се истиче на огласним таблама Школе и сајту
најмање месец дана пре почетка наставе, као и распоред полагања испита у
појединим испитним роковима.
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма,
наставе и услова рада се обезбеђује поштовање плана рада на предметима, као и
регуларност распореда наставе (Прилог 5.2.).
Континуираним вредновањем педагошког рада наставника од стране
студената, вредновањем квалитета уџбеника и квалитета дипломираних студената
прати се квалитет реализације наставе на сваком предмету. На основу добијених
резултата доносе се на Наставном већу одговарајући закључци и предузимају
корективне мере за континуирано побољшање наставног процеса.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Компетентност наставника и
сарадника

Елемент
анализе
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Опис процене
Доследна примена Правилника о
поступку за стицање звања и
заснивања радног односа
наставника и сарадника
Обезбеђење финансијских
средстава за учешће на
семинарима и конференцијама и
изради завршних магистарских и
докторских радова
Недовољан број референци
одређеног броја наставника и
сарадника
Инертност одређеног броја
наставника и сарадника у
погледу стручног усавршавања
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Подстицање за учествовање на
пројектима кроз сарадњу са
другим високошколским
установама
Сарадња са привредом
омогућава истраживачки рад
Недефинисање минималних
критеријума за избор у звање
наставника струковних студија
од стране Националног савета
Немогућност учествовања у
научним и истраживачким
пројектима финансираним од
стране надлежног министарства
Примена наставних метода за
интерактивно учешће студената
у наставном процесу
Постојање адекватних наставних
средстава
Недовољна заинтересованост
студената за активно учешће у
наставном процесу
Стицање искуства студената кроз
међународну сарадњу и
обављање стручне праксе
Пословање Школе у економски
недовољно развијеном подручју

++
++
++

+++

+++
++
++
+++
+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5
Квалитет наставног процеса задовољава критеријуме који су предвиђени
стандардом 5.
Активности на унапређењу квалитета наставног процеса могу се спроводити
формирањем интердисциплинарних тимова наставника и сарадника који би радили
на заједничким научним и истраживачким пројектима уз активно учешће студената.
Школа ће упозоравати оне наставнике и сараднике који активно не учествују у
реализацији тих пројеката.
Студенте треба подстицати у изради стручних радова и присуства на
домаћим и међународним студентским конференцијама.
д) Показатељи и прилози за стандард 5
Прилог 5.1. Анкете студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2. Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских
програма, наставе и услова рада
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање
активних компетенција наставника и сарадника
Прилог 5.4. Евиденциони лист о присуству наставе

http://www.vpskp.edu.rs

34

тел: +381 27 371 756, факс +381 27 373 849

Висока пословна школа
струковних студија - Блаце

Извештај о самовредновању

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова,
праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и
на њиховом укључивању у наставни процес.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6
Висока пословна школа струковних студија у Блацу непрекидно ради на
подстицању,
обезбеђењу
услова,
праћењу
и
провери
резултата
научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у
наставни процес.
Стратешки циљеви Високе пословне школе струковних студија у Блацу
утичу на садржај и резултате научног, истраживачког и стручног рада наставника и
сарадника Школе. Знања до којих се долази спровођењем одређених научних,
истраживачких, уметничких и стручних активности перманентно се укључују у
наставни процес.
Стратегиjа обезбеђења квалитета Високе пословне школе струковних
студија у Блацу jе да обезбеди и осигура повезаност наставног процеса и
истраживачкe и стручне делатности. Дугорочни циљеви у том смислу су:
 континуирани рад на интегрисању теориjских (научних) и стручних и
знања и вештина у систем непосредног практичног рада;
 континуирани рад на укључивању актуелних научних теориjских
достигнућа у методике;
 допринос у оквиру научног, стручног рада релевантног за све програме;
 унапређивање теориjе и праксе истраживачким ангажовањем наставника и
сарадника;
 обезбеђивање услова за бављење наставника и сарадника Школе
истраживачким радом;
 научна сарадња са сродним високошколским установама;
 континуирани рад на побољшању квалитета публикациjа Школе;
 континуирани рад на побољшању услова за развоj истраживачког
подмлатка.
У условима економске кризе и осиромашене економије, научноистраживачки и стручни рад је доста отежан због недостатка финансијских
средстава. Висока пословна школа струковних студија у Блацу чини напоре да
сопственим средствима ојача научно-истраживачки и стручни рад.
Висока пословна школа струковних студија у Блацу систематски прати и
оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника и подстиче
своје запослене да се активно баве научним, истраживачким и стручним радом и да
што чешће публикују резултате свога рада.
У претходном петогодишњем периоду стално запослени наставници и
наставници ангажовани по уговору су објавили одређен број радова, публикованих
у међународним часописима са СЦИ листе.
У претходном петогодишњем периоду 10 наставника и сарадника Школе je
објавилo 21 рад у часописима са СЦИ листе. Сви СЦИ индексирани радови су из
области Електротехничког и рачунарског инжењерства, односно из техничкотехнолошког поља.
Пет наставника Школе je учествовало на 6 научно-истраживачких пројеката,
http://www.vpskp.edu.rs
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финансираних од стране Министарства за науку.
У прошлој години укупно је објављено два рада у међународним часописима
који нису на СЦИ листи, три рада у домаћим часописима, пет радова на
међународним конференцијама и двадесет три рада на домаћим конференцијама.
Преглед ових СЦИ индексираних радова је дат у табели 6.1.
Табела 6.1 Списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни
петогодишњи период
N. Jovanović, R.Popović, D. Marković, D. Živković, SimAs: A Web-Based
1.
Computer System Simulator, International Journal of Engineering Education
(IJEE), vol. 26, No4., 2010, ISSN: 0949-149X
N. Jovanović, R.Popović, S. Marković, Z. Jovanović, Web Laboratory For
2.
Computer Network, Computer Applications in Engineering Education,
DOI: 10.1002/cae.20417, ISSN: 1061-3773
N. Jovanović, R. Popović, Z. Jovanović, WNetSim: A Web-Based Computer
3.
Network Simulator, International Journal of Electrical Engineering Education
(IJEEE), Manchester, vol. 46 No. 4, October 2009, pp.383-396.
S. Marković, N. Jovanović, R.Popović, Web-Based Distance Learning
System with Adaptive
4.
Testing Module, International Journal of Engineering Education Vol. 27, No.
1, pp. 1–12, 2011, ISSN: 0949-149X
S. Marković, Z.Jovanović, N. Jovanović, A-Jevremović, R.Popović,
5.
Adaptive Distance Learning and Testing, Computer Applications in
Engineering Education, DOI 10.1002/cae.20510,. ISSN: 1061-3773
Jevtović B. and M. Mataušek, “PID controller design of TITO system based
6.
on ideal decoupler”, Elsevier Ltd. Journal of Process Control, Vol. 20, pp
869–876, May 2010. doi:10.1016/j.jprocont.2010.05.006.
I. Stanković, S. Marković, T., R. Stanković, "Synthesis of two-dimensional
7.
systolic array for fault-tolerant matrix multiplication", Journal of Computer
Science and Technology, (rad prihvacen)
I.Ž. Milovanović, M. P. Bekakos, I. N. Tselepis, E. I. Milovanović, Forty8.
three ways of systolic matrix multiplication, Int. J. Comput. Math., Vol.87, 6
(2010), 1264-1276.
I.·Ž. Milovanović, E. I. Milovanović, M. K. Stočev, M. P. Bekakos,
Orthogonal fault-tolerant systolic arrays for matrix multiplication,
9.
Microelectronics Reliability, 51 (2011), 711-725

10.

11.
12.

I.·Ž. Milovanović, E. I. Milovanović, M. K. Stočev, A class of fault-tolerant
systolic arrays for matrix multiplication, Mathematical and Computer
Modelling, DOI 10.1016/j.mcm.2011.01.045
I.Ž. Milovanović, E. I. Milovanović, M. P. Bekakos, Synthesis of a
unidirectional systolic array for matrix-vector multiplication, Math. Comput.
Modeling, Vol. 43, 5-6, (2006), 612-619.
E. I. Milovanović, T. R. Nikolić, M. K. Stojčev, I. Ž. Milovanović, Multifunctiponal szstolic array with reconfigurable micro-power processing
elements, Microelectron. Reliab., Vol. 49, 7 (2009), 813-820.
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13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
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E. I. Milovanović, I. Ž. Milovanović, M. P. Bekakos, I. N. Tselepis,
Computing all-pairs shortest paths on a linear systolic array and hardware
realization on a reprogrammable FPGA platform, J. Supercomput, Vol. 40, 1
(2007), 49-66.
E. I. Milovanović, M. P. Bekakos, I. Ž. Milovanović, Synthesis of space
optimal systolic array for band matrix-vector multiplication, J. Supercomput.,
Vol. 49, 3 (2009), 269-290.
M. K. Stojčev, I. Ž. Milovanović, E. I. Milovanović, T. R. Nikolić, Address
generators for linear systolic array, Microelectron. Reliab., Vol. 49, 7 (2010),
292-303.
J. Djordjevic, B. Nikolic, A. Milenkovic, Flexible Web-based Educational
System for Teaching Computer Architecture and Organization, IEEE
Transactions on Education, Vol. 48, No. 2, pp. 264-273, May 2005.
J. Djordjevic, M. Mitrovic, B. Nikolic, A Memory System for Education, The
Computer Journal, Vol. 48, No. 6, pp. 630-641, November 2005
A. Stojkovic, J. Djordjevic, B. Nikolic, WASP – A Web-Based Simulator for
an Educational Pipelined Processor, International Journal on Electrical
Engineering Education, Vol. 44, No. 3, pp.197-215, July 2007.
J. Djordjevic, B. Nikolic,T. Borozan, A. Milenković, CAL2: computer aided
learning in computer architecture laboratory, Computer applications in
engineering education, vol. 16, no. 3, 2008, pp. 172-188.
B. Nikolic, Z. Radivojević, J. Djordjević, V. Milutinović, A survey and
evaluation of simulators suitable for teaching courses in computer architecture
and organization, IEEE, Transactions on education vol. 52, no. 4, pp. 449-459,
november 2009
N. Grbanovic, B. Nikolic, J. Djordjević, The VSDS Environment Based
Laboratory in Computer Architecture and Organisation, Computer
Applications in Engineering Education, 2010, rad prihvacen

Табела 6.1.1 Списак Наставника и сарадника који су публиковали СЦИиндексиране радове за претходни петогодишњи период
Наставник
Број ЦСИ радови
1.
Игор Милован вић
8
2.
Емина Миловановић
8
3.
Јован Ђорђевић
6
4.
Ранко Поповић
5
5.
Ненад Јовановић
5
6.
Сузана Марковић
4
7.
Ружица Станковић
1
8.
Бранислав Јевтовић
1
9.
Зоран Јовановић
1
10. Иван Станковић
1
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Табела 6.3. Списак наставника и сарадника запослених и ангаж вани на
високошколској институцији, руководилаца у међународним пројектима и
пројектима које финансира Министарство науке (назив пројекта), за период
2006-2010 и период 2011-2014
Наставник
Назив пројекта
1.
Игор Миловановић
2006-2010, Руководилац пројекта, Евиденциони
број пројекта: ОН144034 (основна истраживања)
Назив пројекта: Паралелни методи и алгоритми у
дискретној математици
Табела 6.3. Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих на
високошколској институцији, учесника у међунар дним пројектима и
пројектима које финансира Министарство науке (назив пројекта), за период
2006-2010 и период 2011-2014
Наставник
Назив пројекта
1.
2011-2014, Развој нових информационокомуникационих технологија, коришћењем
напредних математичких метода, са применама у
Ненад Јовановић
медицини, телекомуникацијама, енергетици,
заштитити националне баштине и образовању, број
пројекта: 44006
2.
2011-2014, Развој нових информационокомуникационих технологија, коришћењем
напредних математичких метода, са применама у
Ранко Поповић
медицини, телекомуникацијама, енергетици,
заштитити националне баштине и образовању, број
пројекта: 44006
3.
Игор Миловановић
2006-2010, Руководилац пројекта, Евиденциони
број пројекта: ОН144034 (основна истраживања)
Назив пројекта: Паралелни методи и алгоритми у
дискретној математици
4.
Игор Миловановић
2011-2014 - Учесник на пројекту, Евиденциони број
пројекта: ТР32012 (технолошки развој), Назив
пројекта: Интелигентни кабинет за физикалну
медицину (ИКАФИМ)
5.
Игор Миловановић
2011-2014 – учесник на пројекту, Евиденциони број
пројекта: ТР32009 (технолошки развој), Назив
пројекта: Реконфигурабилне високо-поуздане
платформе мале потрошње
6.
Ема Миловановић
2006-2010, Учесник на пројекту, Евиденциони број
пројекта: ОН144034
(основна истраживања)
Назив пројекта: Паралелни методи и алгоритми у
дискретној математици
7.
Ема Миловановић
2011-2014 - Учесник на пројекту, Евиденциони број
пројекта: ТР32012 (технолошки развој), Назив
пројекта: Интелигентни кабинет за физикалну
медицину (ИКАФИМ)
8.
Ема Миловановић
2011-2014 – учесник на пројекту, Евиденциони број
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пројекта: ТР32009 (технолошки развој), Назив
пројекта: Реконфигурабилне високо-поуздане
платформе мале потрошње
9.

Јован Ђорђевић

10.

Јован Ђорђевић

2011-2014, Развој дигиталних технологија и
умрежених сервиса у системима са уграђеним
електронским компонентама, Пројекат Интегралних
и интердисциплинарних истраживања Министарства
за науку и технолошки развоја,
2011-2014, Развој софтверске, хардверске и
телекомуникационе структуре е-система за контролу
промета и пореза, Пројекат технолошког развоја
Министарства за науку и технолошки развоја,

Табела 6.4. Збирни преглед научноистраживачких резултата (публикација) у
установи у претходној календарског години према критеријумима р сорн г
министарства за науку
1. N. Jovanović, S. Marković, O.Popović, Z. Jovanović, Managing Network
Elements In The Computer Netvork, International Journal of Computer and
Electrical Engineering (IJCEE) Vol. 2, No. 2, April, p.p. 320-327,2010. ISSN:
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

1793-8163

Д. Ђурић, др Драгана Ђурић., “Познавање културних различитости као
критична вештина управљања људима и пословним процесима у глобалним
оквирима“, часопис Економика пољопривреде (М24 – часопис међународног
значаја), Год./Вол. LVII, бр./Н 3 (377-393), 2010.
Igor Novaković, Velimir Deletić, Milan Deletić, Information system development
with the enhancement of of case tools functionality, Facta Universitatis, Niš,
Series: Electronics and Energetics, vol.23, no.1, April 2010, pp. 55-61
Ристић, Ј., мр Круљ-Младеновић, М., Акционарска друштва за
организовање трговине хартијама од вредности у Републици Србији,
Међународни часопис за економску теорију и праксу и друштвена питања –
Економика, 2010.
Снежана Михајлов, Утицај емоционалног руковођења на ставове
запослених, Економске теме, 4/2010, Ниш.
Арсић, Љ., Цветковић, К., Бенчмаркинг као инструмент за ефикасно
пословање предузећа у условима кризе, Економика, Ниш, бр.2. 2010. Стр.
49-57.
O. Popović, Z. Jovanović,N. Jovanović, COMPARATIVE EVALUATION OF
COMPUTER NETWORK SIMULATORS, International Scientific Conference
UNITECH, pp. III-339-III-342, Gabrovo, 2010.
B. Jevtović, D. Oklobdžija, V. Ubavić i S. Tasić, ”Cloud Computing and
Virtualization in Embedded device Spice Using WCF”, International Scientific
Conference UNITECH’ 10, Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November 2010, Volume I,
ISSN 1313-230X, pp I-445 do I-450.
B. Jevtović, D. Oklobdžija, S. Kostić i V.Ubavić, ”Applying Bluetooth and SMS
Technologies in Realization of Information System for Notification and
Informing“, International Scientific Conference UNITECH’ 10, Gabrovo,
Bulgaria, 19-20 November 2010, Volume I, ISSN 1313-230X, pp I-451 do I-456.
A. Micić, B. Jevtović, D. Oklobdžija i S. Tasić, “Smith Predictor for SOPDT
39
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
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SISO Processes with Resonant Poles”, International Scientific Conference
UNITECH’ 10, Gabrovo, Bulgaria, 19-20 November 2010, Volume I, ISSN
1313-230X, pp I-493 do I-496.
Arsić, Lj. i Z. Milićević, (2010), „Application of integral models in the proces of
corporate per or ances management“, International Conference „Education,
science, economics and technologies“, Management and education, Faculty of
Social Sciences, Burgas, p. 54-61.
Tešanović, B., Dašić, M: Public debt as a consequence state deficit, саопштење,
УДК 658.5 ББК 65.290 С 43, International science – practical conference
„Actual problems of economic development“, Russia – Belgorod 2010, page 266
– 271.
N. Jovanović, O.Popović, Z.Jovanović, Edukacioni sistem za algoritme i structure
podataka, RT1.5, ETRAN, 2010.
O.Popović, N. Jovanović, Danilo Obradović, Srđan Stojković, Softverski sistem
za upravljanje podacima u komercijalnom sektoru, RT1.7, ETRAN, 2010.
N. Jovanović, A.Zakić, Zaštita MOODLE edukacionog sistema, INFOFEST,
YU-INFO, CD, Kopaonik, 2010.
Danilo Oklobdžija, Branislav Jevtović i Vladimir Mladenović, “BPEL - Servisno
orijentisan jezik poslovnih procesa”, XIV Internacionalni simpozijum iz
projektnog menadžmenta YUPMA 2010, Zlatibor, 14-16. Maj 2010.
B. Jevtović, D. Oklobdžija, V. Ubavić i V. Mladenović, „ Web servisi –
tehnološka platforma proaktivne proizvodnje “, 16. konferencija YuInfo,
Kopaonik, Mart 2010. 16.
B. Jevtović, D. Oklobdžija, V. Ubavić i V. Mladenović, „ Nove paradigme
kolaborativnog elektronskog poslovanja“, 9. Naučno stručni simpozijum
INFOTEH- Jahorina 2010, Vol. 9, Ref. E-III-7, pp. 588-591, Jahorina, Mart 2010.
B. Jevtović, D. Oklobdžija, S. Kostić i V.Ubavić, “Razvoj i relaizacija
informacionog sistema za obaveštavanje i informisanje”, Zbornik 54.
Konferencija za ETRAN, Donji Milanovac, 7 -10 Jun 2010, RT1.8- 1-4.
Mataušek M. and Jevtović B., “A Simple and Effective Design and Tuning of
Controllers for TITO Systems”, Proc. 54th Conference ETRAN, Donji
Milanovac, June 7 – 10, 2010, AU1.1- 1-4.
B. Jevtović, D. Oklobdžija, V. Ubavić i S. Kostić „ Informacioni sistem za
obaveštavanje na železničkim stanicama”, XIV Naučno stručna konferencija o
železnici – Želkon ’10, Niš, Oktobar 2010, pp. 171 – 174.
Данило Обрадовић, Оливер Поповић, „Wеб као платформа за апликације са
базама података“, ICDQM-2009,13. Међународна конференција "Управљање
квалитетом и поузданошћу", Београд, 29-30. Јун 2010.
Мр Г. Прлинчевић, др Драгана Ђурић, др Д. Ђурић, “Перспективе
функционисања домаћих предузећа у условима глобалне конкуренције“, VI
Мајска конференција о стратегијском менаџменту са међународним
учешћем “Strategic management 2010 – touch the new wave“, Зборник извода
радова, мај-јун 2010., Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору –
одсек за менаџмент, 2010., (36).
Др Драгана Ђурић, мр Предраг Ралевић, др С. Пејчић Тарле, др Д. Ђурић,
“Примена ДЕА приступа у менаџменту авио компанија – случај српске авио
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the new wave“, Зборник извода радова, мај-јун 2010, Универзитет у
Београду, Технички факултет у Бору – одсек за менаџмент, 2010., (133)
Др Кристина Цветковић:“Стратегијско прилагођавање променама у
окружењу и формула успеха предузећа“,VI мајска конференција о
стратегијском менаџменту са међународним учешћем, Универзитет у
Београду,Технички факултет у Бору,одсек за менаџмент, Кладово 30.0501.06/2010.године.ISBN 978-86-80987-77-4, стр.367-376.
Цветковић, К., Арсић, Љ., (17-18, март, 2010.), Бенчмаркинг као
менаџерска акција, Међународна научна коференција, Менаџмент 2010,
Факултет за индустријски менаџмент Крушевац, CIP 005 (082), ISBN 97886-84909-69-7, COBISS:SR-ID 174005772, стр. 79-84.
Цветковић, К., Арсић, Љ., (17-18, март, 2010.), Логистика модерног
бизниса и организација пословања, Међународна научна коференција,
Менаџмент 2010, Факултет за индустријски менаџмент Крушевац, (17-18,
март, 2010.) CIP 005 (082), ISBN 978-86-84909-69-7, COBISS:SR-ID
174005772, стр. 85-90.
Арсић, Љ., Цветковић, К., (22-24.10. 2010), Дигитални фокус модерно
менаџмента, Факултет за Менаџмент Нови Сад, 8. међународно научностручна конференција „На путу ка добу знања“, Сремски Карловци.
Цветковић, К., Арсић, Љ., (2010), Синергија бизнис стања и
имплементација знања у Србији, Факултет за Менаџмент Нови Сад, 8.
међународно научно-стручна конференција „На путу ка добу знања“,
Сремски Карловци.
Арсић, Љ., Милићевић, З., Милачић, С., Синергија БСЦ И ЕВА концепта у
процесу стратегијског управљања, XV Интернационални научни скуп о
стратегијском менаџменту СМ2010, Стратегијски менаџмент и системи
подршке одлучивњу у стратегијском менаџменту, Суботица-Палић, УДК
005.51:519.8, ISBN 978-86-7233-252-0 ; COBISS.SR-ID 250924295. одржане
22.04.2010.
Б. Коцић, Економска интеграција Србије (не) коришћење преференцијала и
економске помоћи, 2. Међународна конференција младих лидера - ICONYL2010,Нови Пазар, јун. 2010.
Б. Коцић, И. Коцић, Регионална економска политика Србије заснована на
развоју образовања, 8. Међународна научно - стручна конференција На путу
ка добу знања, Сремски Карловци, 2010.
Б. Коцић, И. Коцић, Неопходност економске политике Србије засноване на
компаративним предностима, Четврто саветовање са међународним
учешћем – Аграрна и рурална политика у Србији,Економски факултет
Суботица-Нови Сад, 2010.
Арсић, Љ., Милићевић, З., Мерење иновативне ефикасности предузеаћа у
Србији, Међународна мајска конференција о стратегијском менаџменту,
Технички факултет у Бору, Кладово, 30-31. мај, 2010., ISBN 978-86-8098777-4, стр.376-386.
Снежана Михајлов, Драган Турањанин, Емоционално компетентни
руководиоци у савременом пословном амбијенту, Зборник радова мајске
конференције о стратегијском менаџменту са међународним учешћем,
Кладово, 2010.
Арсић, Љ., Милачић, С., Ђокић, Н., Иновативна вредност као основ за
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развој стратегије плавог океана, Међународна мајска конференција о
стратегијском менаџменту, Технички факултет у Бору, Кладово, 30-31мај,
2010., ISBN 978-86-80987-77-4, стр.386-398.
Милош Дашић, Mихајловић Милан: Улога менаџмента људских ресурса у
области заштите на раду, ISBN 978-86-7680-215-9, XXVI Међународни
симпозијум Факултета организационих наука SymOrg 2010, Београд.
Милош Дашић, Славиша Трајковић, Бранко Тешановић, Милан
Михајловић: Управљање ризицима у електронском банкарству и
системима електронског новца, UDK 658.56 ISSN 1451-4966, 13.
Међународна конференција ICDQM – 2010 Управљање квалитетом и
поузданошћу, Истраживачки центар за управљање квалитетом и
поузданошћу – DQM, Београд, 29 – 30 јун 2010. год., стр. 575 – 580.
Милош Дашић, Милан Михајловић: Енергетска безбедност земаља
југоисточне Европе као фактор регионалног развоја, Регионални развој и
демографски токови земаља југоисточне Европе Ниш – 2010, ISBN 978-866139-008-1, Cobiss.sr – id 175957772, Економски факултет у Нишу, 25 – 26.
јун 2010. године, стр. 279 – 287.
Бранко Тешановић, Милош Дашић: Незапосленост као проблем у свету
и „одлив мозгова“ из Србије као последица незапослености, Регионални
развој и демографски токови земаља југоисточне Европе Ниш – 2010, ISBN
978-86-6139-008-1, Cobiss.sr – id 175957772, Економски факултет у Нишу,
25 – 26. јун 2010. године стр. 395 – 404.
Бранко Тешановић, Милош Дашић: Cost of defense in the Republic of
Serbian expenditure, The challenges of economic science and practice in the
21th century, International scientific conference, Економски факултет у Нишу,
октобар 2010. године, стр.89-102..

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених на пројекте у односу на
укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.
број наставника и сарадника укључених на пројекте – А = 5
укупан број наставника и сарадника – Б = 71
А/Б = 5/71 = 0.070
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи
број SCI-индексираних радова – А = 21
укупан број наставника и сарадника – Б = 71
А/Б = 21/71 = 0.296
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Прилог 6.5. Листа опреме у власништву установе која се користи за
научноистраживачки и стручни рад
Ред.
Бр.

Опрема

1.
2.
3.
4.

CISCO1760
S17C-12211T
WIC-2A/S
CAB-SS-V35MT

5.
6.
7.
8.

CAB-SS-V35FC
WS-C2950-24
MacBook Pro

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Опис
10/100BaseT Modular Router w/2 WAN slots, 16M Flash/32M
DRAM
Cisco 1700 IOS IP
2-Port Async/Sync Serial WAN Interface Card
CAB-SS-V35MT V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
CAB-SS-V35FC V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10
Feet
24 port, 10/100 Catalyst Switch, Standard Image only
MAC OS, 4kom

Swich
SERVER BRAND
NAME DELL
SERVER (BAZA)
SERVER (Fileserver)
Router (MIKROTIK)
IP Camere
Računar P IV
AP Wireless router
Adsl modem

12 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
3 kom
1 kom
1 kom
3 kom

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Усаглашеност образовног,
научноистраживачког, уметничког и
стручног рада

Елемент
анализе

http://www.vpskp.edu.rs

S

Опис процене
Опредељеност ВПШ-Блаце да се
знања и искуства, која произилазе
научноистраживачког и стручног
рада интегришу у наставни
процес
Тежња наставног кадра да се
искуства из научноистраживачког
и стручног рада примене у
настави
Модеран план и програм
прилагођен унапређењима
привредне надградње
Међународне публикације у
техничко-технолошком пољу
Наставни кадар који се укључује у
научно-стручна истраживања,
публикује радове и модернизује
наставни процес
43
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Практична настава као саставни
део курикулума
Инертност једног броја
наставника и неспремност за
промене
Превелика важност формалне
дипломе
Мали утицај практичних вештина
у коначној оцени
Недостатак међународних
публикација у друштвенохуманистичком пољу
Незаинтересованост наставника
друштвено-хуманистичког поља
за развој самосталних пројеката
Слаба координација наставника
како из различитих студијских
програма, тако и са истих
студијских програма
Инертност једног броја
наставника и неспремност за
промене
Нова законска регулатива о
високошколском образовању
Партиципација у пројектима
невладиних организација
Развој сопствених пројеката
Искуства добијена од ЕУ
партнера
Могућности повезивања са
индустријом,
Потреба за решењима у оним
областима за које Школа школује
кадар
Декларативна подршка
Министарства
Предрасуде околине у вези
Струковних студија
Неразвијена привреда
Непостојање системских
механизама који би поспешили
таква настојања
Подвојен став министарства у
погледу вредновања струковних и
академских студија
Слаба повезаност са привредом
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Дугогодишња међународна
сарадња
Студијски програми одговарају
стратешким опредељењима
земље и европским
интеграцијама
Jедан број наставника публикује
научно-истраживачке радове у
водећим међународним
часописима и на водећим
међународним конференцијама
Иницијатива Школе у
успостављању међународне
сарадње
Успостављене чврсте везе са БА
Штутгарт
Недовољна свест о глобалним
променама и технолошким
могућностима
Непознавање језика
Језичке и културолошке разлике
које се схватају као баријера
Могућност реализације нових
студијских програма
Могућност осавремењавања
наставног плана и програма
Европске интеграције земље
Визна либерализација
Недовољна финансијска подршка
Министарства
Несразмерно улагање и
неравномеран развој свих
региона у земљи
Политичка нестабилност и лоша
економска ситуација
Нефинансирање пројеката од
стране Министарства
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Развијена свест у Школи о
потреби научно-истраживачке
делатности
Наставни кадар који се укључује
у научно-стручна истраживања
Подстицање публиковања радова
дефинисањем минималних
критеријума за избор у наставно
звање
Млад кадар
Улагање и финансирање
сарадника,
Технолошки и библиотечки
ресурси Школе
Финансирање студијских
путовања у иностранство,
семинара и конференција
Jедан број наставника који се не
укључује у научно-стручна
истраживања
Не постоји механизам који би
приморао наставнике, запослене
на неодређено време, да се
укључе у научно-стручна
истраживања
Слаба база у Школи, као извора
новог научноистраживачког
подмлатка
Потреба привреде за новим
решењима који би проистекли из
научно-стручних истраживања
Законски нормативи и прописани
стандарди о наставницима и
сарадницима
Предност информационокомуникационих технологија
Не прописивање минималних
критеријума за избор наставника
Никаква финансијска подршка од
стране министарства
Неусаглашености струковног и
академског нивоа студија
Слаба сарадња са академским
високошколским институцијама
Омаловажавајући став
академских институција према
Високим струковним школама.
Само декларативно
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изједначавање академских и
струковних високих школа
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6

Континуирано праћење квалитета научноистраживачког и стручног рада

Потребно је пронаћи могућности да се Висока пословна школа струковних
студија у Блацу укључи у реализацију што већег броја пројеката домаћег или
међународног карактера.

Међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма и
размену наставника и студената.

Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима
у циљу добијања повратних информација о квалитету студирања и
компетенцијама.
д) Показатељи и прилози за стандард 6
Табела 6.1. Број и списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни
петогодишњи период
Табела 6.2. Назив и евиденциони број научноистраживачких пројеката које
финансира Министарство науке, чији су руководиоци наставници стално запослени
на високошколској институцији.
Табела 6.3. Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих на
високошколској институцији, учесника у међународним пројектима и пројектима
које финансира Министарство науке (назив пројекта), за период 2006-2010 и период
2011-2014
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених на пројекте у односу на
укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи
Прилог 6.4. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи
на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на
високошколској установи
Прилог 6.5. Листа опреме у власништву установе која се користи за
научноистраживачки, уметнички и стручни рад
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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 7
Квалитет наставника и сарадника Висока пословна школа у Блацу обезбеђује
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.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред
(Прилог 7.1.), јавни су и доступни оцени стручне и шире јавности. Висока пословна
школа у Блацу се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава
прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и
педагошку активност наставника и сарадника.
Школа расписује конкурс за избор у звање наставника, асистента и
сарадника у настави полазећи од потреба да се наставни процес организује на
квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област, које су
дефинисане Статутом Школе.
Асистент, сарадник у настави бира се за ужу научну област које су
дефинисане Статутом Школе на одређено време и то асистент на три, а сарадник у
настави на годину дана. По избору са њима се склапа уговор о раду.
Наставно веће именује Комисију за писање извештаја о кандидатима
пријављеним на конкурс.
Комисија се састоји од најмање три члана из научне области, за коју се
наставник бира, од којих најмање један није у радном односу у Школи.
Чланови Комисије су у истом или у вишем звању од звања за које се избор
врши.
Извештај о пријављеним кандидатима сачињава Комисија на обрасцу који
прописује Школа и у њему износи своју оцену кандидата.
Извештај комисије садржи: биографске податке; преглед и мишљење о
досадашњем научном, стручном и педагошком раду, сваког пријављеног кандидата;
податке о објављеним радовима, мишљење студената о педагошком раду и предлог
за избор кандидата у одређено звање.
Приликом оцењивања кандидата за избор у звања наставника асистената и
сарадника у настави Комисија примењује Минималне критеријуме за избор
наставника и сарадника Школе. Минимални критеријуми за избор наставника и
сарадника Школе су саставни део правилника о стицању звања.
Наставно веће Школе доноси одлуку о утврђивању предлога за избор у
звања наставника на начин и по поступку прописаном законским прописима,
Статутом и другим општим актима.
Одлуку о избору у звања асистента и сарадника у настави доноси Наставно
веће Школе, а у складу са одредбама правилника о стицању звања.
Приликом избора кандидата у једно од наставничких звања, Школа посебно
вреднује научноистраживачки рад из уже области за коју се бира, што се
исказује кроз:
 број објављених уџбеника и приручника
http://www.vpskp.edu.rs

48

тел: +381 27 371 756, факс +381 27 373 849

Висока пословна школа
струковних студија - Блаце





значаја
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број радова објављених у иностраним часописима,
број радова у домаћим часописима
учешће на финансираним научноистраживачким пројектима
учешће на научно-стручним скуповима националног и међународног

стручно и научно усавршавање из уже области,
учешће на развојним пројектима
 ангажовање у писању рецензија за одговарајуће научне и стручне
публикације
 допринос у развоју Школе.
Висока пословна школа струковних студија у Блацу, у складу са својим
програмом развоја кадра, обезбеђује наставницима и сарадницима Школе
перманентну едукацију и усавршавање, путем учешћа на научним и стручним
скуповима и за те намене је обезбедила потребна средства.



Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Име и презиме

Звање
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор

др Ружица М.Станковић
др Ненад М. Јовановић
др Бранислав М. Јевтовић
др Игор М. Новаковић
др Драган Н. Турањанин
др Соња В. Доганџић
др Љубиша П. Милачић
др Оливера В. Ђурић
др Јасминка М. Ђуричанин
др Снежана Р. Михајлов
др Драгана В. Ђурић
др Кристина Љ. Цветковић
др Данило Ј. Оклобџија
др Бојан М. Коцић
др Сретко С. Рибаћ
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Статус
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија

др Јелена М. Величковић
мр Неђељко Г. Деретић
мр Драгица Ч. Кулић
мр Бранимирка Ч. Вучић
мр Сузана Р. Марковић

предавач

мр Данијела Ж. Максимовић
мр Срећко М. Радојичић

предавач

мр Гордана Т. Прлинчевић

предавач

мр Небојша Р. Митић

предавач

мр Јасминка М. Ђуровић

предавач

мр Милица Р. Круљ Младеновић
мр Слађана Р. Мушикић

предавач
предавач

мр Марија Н. Марчетић

предавач

мр Владимир Т. Младеновић
мр Мирјана Р. Аџић

предавач
предавач

мр Данило A. Обрадовић

предавач

мр Марина М. Јововић

предавач

мр Милан З. Делетић

предавач

мр Марко С. Закић

предавач

мр Јелена З. Ристић

предавач
наставник
практичне наставе
професор
струковних студија
професор
струковних студија
предавач

мр Велимир З. Делетић
Љиљана С. Денисенко
Милан Б. Николчевић
Александар С. Закић, спец.
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запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
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40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Иван Д. Станковић, спец.

предавач

Зоран М. Јовановић, спец

предавач
наставник
енглеског језика
наставник
енглеског језика
наставник
практичне наставе

Марија Р. Боранијашевић
Ивана Д. Ђокић
Добрица М. Радовановић
Оливер П. Поповић

асистент

Горан T. Перић

асистент

Андрија М. Бабовић

асистент

Сабина М. Хаџибулић

асистент

Марија М. Стојиљковић

асистент

Јелена Р. Симић

асистент

Милош Љ. Дашић

асистент

др Ранко М. Поповић

редовни професор

др Јован М. Ђорђевић

редовни професор

др Драгана М. Спасић

редовни професор

др Емина И. Миловановић

редовни професор

др Игор Миловановић

редовни професор

др Душанка М. Јововић

редовни професор

др Малиша Р. Жижовић

редовни професор

др Срећко П. Милачић

редовни професор

др Љиљана Ј. Арсић

ванредни професор

др Братислав Д. Милановић

ванредни професор

др Славиша Ј. Трајковић

ванредни професор
доцент

др Иван М. Никчевић
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запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
стално
запослен
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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др Сабахудин Мекић

доцент
професор
струковних студија
професор
струковних студија
професор
струковних студија

др Илија Р. Самарџић
др Љубиша Стојмировић
др Валентина Ж. Мирковић
мр Иван С. Мандић

Предавач

мр Славица В. Мандић

предавач

мр Весна Н. Јокановић
мр Александар Д. Станковић

предавач
наставник
практичне наставе

уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору
ангажован по
уговору

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника и
праћење и подстицање педагошких истраживачких и
стручних активности наставника и сарадника

Елемент
анализе
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S

W

O

T

Опис процене
Јасно дефинисан процес избора
Дефинисани минимални
критеријуми за избор у
наставничко звање
Школа има програм развоја кадра
Незаинтересованост наставника и
активније учествовање у процесу
избора
Несавесан рад комисија за избор
Непостојање санкција за лош рад
комисија за избор
Могућност успостављања
сарадње са универзитетима у
циљу побољшања квалитета
наставног особља
Нису дефинисани минимални
критеријуми од стране
Националног савета
Неусаглашеност избора за звања
у Струковним и Академским
студијама
Немогућност наставника
струковних школа да буду
52

Вредност
процене
+++
+++
+++
++
++
++
+++

+++
+++

+++
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Уважавање мишљења студената о
педагошком раду наставника и
сарадника

Дугорочна политика селекције наставничког и истраживачког
подмлатка

Висока пословна школа
струковних студија - Блаце

http://www.vpskp.edu.rs

S

W
O

T

S

W

Извештај о самовредновању

изабрани у звања доцент, ван.
Проф и ред. Проф, и ако
испуњавају критеријуме
Незаинтересованост
Универзитета за успостављање
сарадње
Најбољи дипломирани студенти
добијају могућност да остану у
Школи
Школа има програм подршке
младим и надареним за
научноистраживачки рад
Подршка учешћа студента на
научним скуповима у земљи и
иностранству
Подршка младим научницима у
остваривању студијских боравака
у иностранству
Доступност стручне литературе и
комуникационо-информационих
Недовољна финансијска средства,
да се програм подршке младим
кадровима у потпуности спроведе
Могућност успостављања сарадње
са Универзитетима
Недостатак подршке ресорних
министарстава за реализацију
програма развоја младог кадра
Локацијски, Школа се налази у
неразвијеном крају
Универзитети нису спремни на
сарадњу
Учешће студената у Органима
Школе
Периодично спровођење
студентске анкете
Вредновање оцене педагошког
рада наставника у поступку
избора
Спремност наставника да уваже
мишљење студената и да на
основу тога примене корективне
мере
Студенти нису у потпуности
свесни важности њиховог
мишљења у поступку вредновања
53
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педагошког рада наставника.

O

T

Уочене мањкавости анкетног
листића
Потребно је анкетирати студенте
после дипломског рада
Потребно је успоставити
механизам анкетирања и бивших,
запослених студената
Законска регулатива, која
прописује обавезу вредновања
мишљења студената о
педагошком раду наставника и
сарадника
Опасност да се због погрешног
интерпретирања одређених
стандарда не изгуби квалитет
Лоша селекција студената
приликом уписа, због лоше
економске ситуације у земљи

++
++
++

+++

++
++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6
Стално промовисање и изграђивање културе квалитета у Школи

Пратити примену правилника о стицању звања у пракси

Мотивисати чланове комисије за избор у звање наставника да се доследно
држе правилника о стицању звања

Усавршити анкету о вредновању педагошког рада наставника и сарадника

Перманентно стручно усавршавање запослених кроз учешће на семинарима,
у контактима и размени искустава и информација са другим домаћим и
међународним институцијама;

Инсистирање на изједначавању законских регулатива које регулишу нивое
студија на струковним и академским студијама

Инсистирање на изједначавању законских регулатива које би усагласиле
звања наставника на струковним и академских студијама
д) Показатељи и прилози за стандард 7


Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на
високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом,
ангажовање по уговору)
Прилог 7.1. Правилник о стицању звања
Прилог 7.2. Број запослених наставника у односу на укупни број студената
Прилог 7.3. Програм развоја кадра
Прилог 7.4. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање
наставника на другој високошколској установи
Прилог 7.5. Пословник о раду Наставног већа ВПШСС
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Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и
јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним
праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и
предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8
ВПШСС обезбеђује својим потенцијалним и уписаним студентима све
релевантне информације и податке путем информатора о упису и студирању
студената где се налазе све потребне информације и огледни тестови за пријемни
испит, као и путем званичног сајта ВПШСС. Пре расписивања конкурса
руководство Школе организује презентацију Школе у средњим школама које се
налазе у непосредној близини како би свим заинтересованим потенцијалним
кандидатима на најбољи могући начин представили Школу, начин уписа и
студирања као и предности уписивања исте.
Квалитет студената приликом уписа обезбеђује се тиме што се путем
конкурса, према унапред утврђеним и јавно објављеним критеријумима
(Правилник о процедури пријема студената- Прилог 8.1.), врши селекција
пријављених средњошколаца, што обезбеђује упис кандидата за које је утврђено
да су својим успехом у средњој школи и бројем освојених бодова на
квалификационом испиту стекли квантум знања за укључивање у процес наставе
на ВПШСС. Квалификациони испит обухвата програмске садржаје који су
обучавани у средњој школи. Редослед кандидата пријављених за упис утврђује се
на основу општег успеха постигнутог током средњег образовања и резултата
оствареног на пријемном испиту, а право на упис стиче кандидат који је на ранглисти рангиран у оквиру одобреног броја за упис.
Статутом ВПШСС изричито је забрањен било какав вид дискриминације
студената по било ком основу (раса, пол, боја коже, вероисповест, национално или
социјално порекло, политичко или друго мишљење, имовинско стање, сексуална
опредељеност), обезбеђена је могућност студирања студентима са посебним
потребама. Наставни процес је организован на начин који свим студентима пружа
једнаке могућности, а то подразумева и обезбеђивање адекватних услова за
студенте са сензорним или моторичким инвалидитетом.
Студент је обавезан да похађа наставу и извршава друге предиспитне
обавезе утврђене студијским програмима школе. Изузетно уколико студент из
оправданих разлога не испуни предиспитне обавезе из одређеног наставног
предмета може да поднесе образложени захтев за надокнаду тих обавеза.
Наставници и стручне службе у Школи су дужни да упознају студенте са обавезом
праћења наставе и структуром предиспитних обавеза. На огласној табли и
монитору који се налазе у улазу Школе налазе се информације о свим питањима
везаним за студије. На основу Закона о високом образовању и Статута ВПШСС
предвиђено је да се рад студената континуирано прати у току целе школске
године и изражава у поенима. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем
испита студент може остварити највише 100 поена. Студијским програмима је
дефинисана сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при
чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Успех
студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
Статутом је регулисана јавност испита и објективност наставника у оцењивању.
http://www.vpskp.edu.rs
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Обезбеђивање квалитета студената у оцењивању остварује се: редовним
праћењем и контролном квалитета у оцењивању (Прилог 8.2. Правилник о
оцењивању), резултатима оцењивања и корективним мерама у случају да су
квалитет у оцењивању и резултати у оцењивању испод стандардног нивоа
квалитета. Методе оцењивања студената у ВПШСС на акредитованим студијским
програмима су у складу са постављеним циљевима, садржајима и обимом
акредитованих студијских програма (Анализом анкете студената о процени
објективности оцењивања утврђено је да високошколска установа обезбеђује
коректно и професионално понашање наставника током оцењивања студенатаПрилог 8.4. Анкете студената о процени објективности оцењивања).
У току трајања студија статистичком анализом и праћењем рада студената
проверава се и систематично анализира пролазност студената на одређеним
предметима, годинама и акредитованим студијским програмима. Уколико се
покаже да у појединим предметима постоји одступање односно, мала или изузетно
велика пролазност на испитима, као и одређене неправилности у оцењивању врше
се одређене корекције. Такође, пажња се поклања и дистрибуцији самих оцена
(велики број ниских или високих оцена), а посебно ако се оне понављају у дужем
временском периоду. Уколико се ове појаве примете у одређеним предметима
испитује се њихов узрок и отклања у најкраћем временском периоду. Све методе
оцењивања наставник прилагођава свом предмету поштујући при том Правилник
о оцењивању, а пракса је показала да претежно студенти који у предиспитним
обавезама остваре већи број поена и на самом испиту покажу знање које је знатно
веће од студената који нису редовно долазили на наставу и активно учествовали у
истој.
Наставник је дужан да се према студентима понаша коректно и
професионално како за време реализације наставе и ваннаставних активности,
тако и за време самог испита. Објективност и етичност наставника регулисана је
Статутом Школе.
У циљу остваривања заједничких интереса студената као партнера у
процесу високог образовања у ВПШСС егзистира СТУДЕНТСКИ парламент чији
је основни задатак заштита студентског стандарда, односно интереса и права
студената. Студентски парламент има значајно место у истраживачко - развојном,
културном, спортском и забавном животу студената ове школе. Право да бирају и
буду бирани за члана студентско парламента имају сви студенти уписани на
студије у школској години у којој се бира парламент. Студентски парламент у
циљу остваривања права и интереса студената има следеће надлежности:
 бира и разрешава своје представнике у Савет школе и Наставно веће;
 бира представнике у раду органа школе када се одлучује о питањима
која се односе на оцену квалитета наставног процеса, реформи
студијског програма, ефикасности студија, утврђивање ЕСПБ бодова и
унапређење студијског стандарда;
 учествује у поступцима самовредновања школе;
 може да покрене иницијативу за промену општих аката школе;
 обавља и друге послове одређене Законом и Статутом.
Руководство Школе пружа сву неопходну помоћ у раду и организовању
Студентског парламента, и то кроз обезбеђивање неопходних просторија и опреме
за рад, финансирањем активности којима се унапређује и обогаћује студентски
живот, као и успостављањем сарадње са другим Високошколским установама у
земљи и иностранству.
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:

Процедура пријема студената

Елемент Категорије
анализе
процене
S

W

O

Рад на планирању и развоју каријере студената

T

S

W

O

http://www.vpskp.edu.rs

Опис процене
Процедура пријема је јасно и прецизно
дефинисана и доступна јавности,
Добра организованост свих запослених
као и ефикасност стручних служби и
комисија
Непознавање процедуре уписа и
необавештеност студената приликом
доласка у Школу о њиховим дужностима.
Благовремена и додатна информисаност
свих потенцијалних студената о
процедури пријема,
Заинтересованост већег броја
средњошколаца за упис у Школу.
Незаинтересованост и незнање
потенцијалних студената о процедури
пријема.
Атрактивност и популарност постојећих
акредитованих студијских програма,
Циљеви студијских програма
конципирани у складу са ситуацијом у
друштву,
Постојање лабораторија и ECDL тест
центра у којима студенти реализују вежбе
и баве се истраживачким радом,
Организовање стручне праксе у
институцијама у којима постоји
могућност запослења,
Међународна размена студената уз
добијања одговарајућих сертификата,
Непостојање правне регулативе везане за
планирање и развој каријере студената,
Незаинтересованост студената за додатни
рад и ангажовање како би унапредили
своје знање,
Дефинисати процедуре за добијање
повратних информација о
компетенцијама студената који су
успешно завршили студије и нашли
запослење,
Формирање Центра за развој каријере
студената,
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Студентско организовање и учешће у
одлучивању

Доступност процедура и критеријума
оцењивања

T

S

W
O

T

S

W

O

T
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Подстицање студената у развијању
способности, знања и вештина
неопходних за запошљавање,
Недовољна заинтересованост коментора
из привредних субјеката и институција у
реализацији стручне праксе
Због лошег улазног квалитета студената
мањи број се укључује у ваннаставне
активности и развој своје каријере.
Процедура и критеријуми оцењивања
студената прецизно су дефинисани
Статутом Школе и другим општим
актима.
Јавна доступност свих релевантних
информација везаних за правила,
процедуру и критеријум оцењивања,
Одређен број наставника не пружа
информације о процедури и
критеријумима оцењивања,
Доступност информација о процедури и
критеријумима оцењивања преко
социјалних мрежа,
Лоша материјална ситуација великог
броја студената не пружа могућност
поседовања рачунара и приступ
Интернету.
Законом и Статутом Школе регулисан је
рад Студентског парламента
Учешће студената у међународном
Tempus Sigmus пројекту.
Недовољна заинтересованост студената за
учешће у Студентском парламенту и
одлучивању.
Успостављање сарадње са Студентским
парламентима из осталих високо
образовних институција.
Активније учешће студената у раду
Студентске конференције академије
струковних студија
Недовољна финансијска средства
неопходна за побољшање студентског
организовања.
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8
Висока пословна школа струковних студија у Блацу испуњава стандард 8.
Потребно је интензивирати активности Школе на подстицању и
мотивацији студената за додатни рад и ангажовање како би унапредили своје
знање и њихово учешће у Студентском парламенту и одлучивању.
Упозоравати наставнике о неопходности упознавања студената о
процедури и критеријумима оцењивања.
Оформити Центар за развој каријере где ће се студентима презентовати све
информације везане за институције са којима Школа сарађује и пружити им сву
неопходну помоћ око налажења запослења након завршетка студија.
д) Показатељи и прилози за стандард 8
Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима и годинама
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема
Прилог 8.2. Правилник о полагању и оцењивању на испиту
Прилог 8.3. Анкете студената о процени услова и организације студијских
програма
Прилог 8.4. Анкете студената о процени објективности оцењивања
Прилог 8.6. Правила о студирању на основним и специјалистичким струковним
студијама на Високој пословној школи струковних студија у Блацу
Прилог 8.5. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања
Прилог 8.7. Правилник о дипломском (завршном) испиту
Прилог 8.8. Правилник о усклађивању стечених академских и стручних назива
Прилог 8.9. Правилник о раду студентског парламента
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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 9
Самовредновање рада библиотеке је извршено на темељу брижљиве и
реалне самоанализе редовним праћењем рада библиотеке. Интерна евалуација
изводи се периодично у четири годишња термина, изводи је библиотекар са
одговарајућом стручном спремом: на почетку школске године, односно семестра;
на крају семестра; на почетку и на крају наредног семестра.
У самовредновању Библиотека користи усвојене стандарде, индикаторе
квалитета и остале мере учинка. Такође, библиотекар генерише ваљане и поуздане
податке из различитих извора: 1) интерно - задовољство vs незадовољство
студената у погледу литературе која је на располагању студентима; 2) екстерно –
нова издања стручне литературе високообразовних установа сродних наставном
плану и програму ВПШСС у Блацу, и у зависности од могућности Школе, иста се
набављају.
Табела 1. Библиотека – преглед кључних података
Укупан број
Година
Укупан број књига
наслова
2007. г.
3018
1251
2008. г.
3336
1783
2009. г.
3386
1833
2010. г.
3502
1885

Укупан број чланова
библиотеке
240
585
886
1152

 Укупан број наслова којим располаже Библиотека ВПШСС у Блацу
износи 1878.
 Укупан број књига и друге библиотечке грађе износи 3502.
 Укупан број чланова библиотеке износи 1096.
 Библиотека се редовно снабдева одговарајућим стручним часописима:
(Економист магазин, PC Press, Oracle, Стратегијски менаџмент и др.)
студентима су на располагању и Зборници радова из високошколских
установа из ближег и ширег окружења.
Високошколска установа анализира квалитет уџбеника, литературе,
библиотеке и информатичке подршке. Посебно анализира документе и мере којима
је дефинисана издавачка делатност, наставна и друга литература, утврђен минимум
стандарда квалитета уџбеника и прописана обавеза провере квалитета уџбеника.
Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију
квалитета уџбеника, библиотечких и информатичких ресурса. У случају потребних
унапређења овог стандарда, институција прилаже план акција како би одговорила
на постављене захтеве. Високошколска институција описује библиотечки фонд и
одговарајућу опремљеност у области информатичких технологија које доприносе
квалитету наставе.
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
На основу SWOT анализе ВПШСС у Блацу, предложен је план
(програм) постепеног превазилажења слабости и повећања сопствених могућности
унапређења рада.
Сви прикупљени подаци самоевалуације се користе као значајан извор
информација за препознавање властитих предности, недостатака, могућности и
ризика. Посебно је вредновано мишљење студената.
Школа се определила за самовредновање као трајну активност која
укључује и рад кадра библиотеке.
Категорије
процене

SWOT анализа библиотеке ВПШСС у Блацу

Елемент
анализе

S

W

O
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Опис процене
Самовредновање имплементације
усвојених стандарда
дефинисаним у Закону о високом
образовању и Закона о
библиотечкој делатности у раду
библиотеке ВПШСС У Блацу,
редовно даје позитивне резултате.
Стално присутан активан рад
руководства Школе на даљем
унапређењу квалитета у погледу
просторног проширења, набавке
стручне литературе и друге
библиотечке грађе, опреме...
Кадар библиотеке испуњава све
потребне услове за рад у
библиотеци
Задовољавајући квалитет стручне
литературе и остале библиотечке
грађе.
Заинтересованост студената за
библиотечке услуге је у сталном
порасту.
Недовољно простора за
читаоницу услед повећања броја
студената
Недостатак, једног броја,
тражених наслова стручне
литературе из појединих области
одређених научних дисциплина,
је узрок делимичног
незадовољства сталних
корисника библиотечких услуга
Обезбеђење просторног
проширења у реалним
61

Вредност
процене
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временским оквирима

Уважавање мишљења студената о педагошком раду наставника и
сарадника

T

S

W

O

T

Успостављање сарадње са
библиотекама високошколских
установа из окружења и шире.
Размена и позајмица књига и
друге библиотечке грађе што
испуњавањем услова за
остваривањем сарадње дефинише
Члан 19. Закона о библиотечкој
делатности.
Светска економска криза
одразила се и на овом пољу у
смислу ограничења у одвајању
финансијских средстава за
потребе библиотеке
Школа поседује савремену
рачунарску опрему, за обуку
студената свих акредитованих
студијских програма
Сви рачунари у школи су
умрежени и у зависности од
потребе постоји интернет
прикључак за сваки посебно.
У свакој лабораторији и
учионици постоји пројектор, што
доприноси савременом извођењу
наставе.
Због инфраструктуре не постоје
могућности за повезивање на
академску мрежу Србије.
Непостојање интернет клуба
школе.
Одржавање додатних курсева за
професионално усавршавање
студената. (за мрежно
усавршавање CCNA и курс за
основну информатичку обуку
ECDL)
Свакодневно напредовање
информационих технологија
проузрокује немогућност
праћења и осавремењавања
школске опреме.
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9
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Висока пословна школа струковних студија у Блацу испуњава стандард 9.
Обезбедити простор за читаоницу који би задовоаио потребе студената за
њеним коришћењем. Ради побољшања рада библиотеке потребно је обезбедити
одређен број наслова стручне литературе из појединих научних дисциплина.
Успостављање сарадње са библиотекама других високошколских установа и
повећање броја претплата на домаће и иностране стручне часописе.
Обезбедити техничке могућности за приступ повезивању на академску
мрежу Србије. Пратити развој и континуирано вршити обнављање већ постојеће и
набавку нове опреме неопходне за несметано одвијање наставног процеса.
Оформити интернет клуб школе.
д) Показатељи и прилози за стандард 9
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на
високошколској институцији
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима.
Прилог 9.2. Попис информатичких ресурса.
Прилог 9.3. Правилник о коришћењу библиотеке ВПШСС у Блацу
Прилог 9.4. Анкета студената о раду библиотеке
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет
ненаставне подршке
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и
јединица за 19 ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером
њиховог рада.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10
Висока пословна школа струковних студија у Блацу је својим општим
актима, у складу са законом, установила органе управљања и пословођења, као и
стручне органе, и детаљно је регулисала њихову надлежност и одговорност у
организацији и управљању Високом школом.
Органи Школе су орган управљања, орган пословођења, стручни органи и
студијски парламент.
Према чл. 40. Статута Високе школе, орган управљања је Савет, орган
пословођења је директор (чл. 50), а стручни орган Високе школе је: Наставно веће
(чл. 61). Остваривање права и заштита интереса студената у надлежности је
Студентског парламента, чији је рад регулисан Статутом Студентског парламента
(чл. 72. Статута Високе школе).
Организација Високе школе утврђена је у складу са законом, уз максимално
уважавање принципа функционалности, целисходности и рационалности.
Делатност Школе остварује се у оквиру следећих организационих јединица:
Сектор наставе, Сектор стручне праксе и образовања на даљину, Сектор за развој и
праћење квалитета, Сектор за опште и правне послове, Сектор финансијскорачуноводствених послова и Центар за информационе технологије.
Наставну јединицу чине, четири студијска програма и Рачунарскоинформациони центар.
Сектор за финансијско-рачуноводствене послове обавља стручне послове у
вези материјалног и финансијског пословања Школе. Радом сектора руководи
руководилац финансијско-рачуноводствених послова.
Субјект обезбеђења квалитета у оквиру Сектора за развој и праћење
квалитета је Комисија за самовредновање и праћење квалитета и радна тела која се
образују према потреби. Радом сектора руководи председник Комисије за
самовредновање и праћење квалитета.
Студенти Високе пословне школе струковних студија у Блацу могу,
делујући кроз студентски парламент, да прате, спроведу анкету, оцењују и
предлажу мере за побољшање рада појединих служби Школе које са свог
становишта сматрају актуелним. Утврђено је да су досадашње анкете којима се
испитују ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се
проверавају у процесу самовредновања обавезни елемент самовредновања у
Школи.
Школа испуњава све прописане стандарде за ненаставно особље јер:
запошљава једног библиотекара са високом стручном спремом (Master ec. nauka);
запошљава пет извршиоца на пословима студентске службе Школе; запошљава два
сарадника са одговарајућом стручном спремом на пословима информационог
система; обезбеђује администраторе за сваку рачунарску радионицу; обезбеђује
администраторе за сваку рачунарску радионицу који су задужени за одржавање
рачунара и рачунарске опреме; запошљава раднике службе за физичко-техничко
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обезбеђење; запошљава секретара Школе (дипломираног правника).
Број ненаставних радника стално запослених у Школи у оквиру
одговарајућих јединица је 28 (ПРИЛОГ: Tабела 10.1.)
Послови Сектора за опште и правне послове груписани су у три службе:
1. Секретаријат – који обавља правне и управно-правне послове,
кадровске, административне и опште послове.
2. Служба за студентска питања – у којој се обављају стручни и
административни послови у вези уписа и исписивања студената, вођења досијеа
студената, пријаве испита и друге послове у вези студената.
и 3. Библиотека – обавља послове вођења каталога књига и периодике,
издавања књига студентима и наставном особљу Школе и други послови везани за
библиотечко пословање.
Радом сектора за опште послове руководи секретар Школе.
Правилником о систематизацији радних места дефинисана су сва радна
места на Високој школи и описан је круг дужности и одговорности за свако радно
место.
Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног
особља утврђују се Правилником о раду, у складу са Законом о раду, Колективним
уговором, Правилником о систематизацији радних места и доступни су јавности.
Ради заснивања радног односа са ненаставним радницима, Висока школа је
утврдила прецизне критеријуме за избор. Ради пријема најквалитетнијих кадрова,
Висока школа објављује оглас или јавни позив, а за спровођење процеса избора
кандидата пријављених на оглас, односно на јавни позив, формира се комисија.
Онемогућен је сваки вид дискриминације приликом избора кандидата у
запошљавању, али и самих запослених (пол, старост, трудноћа, здравствено стање,
брачни статус, вероисповест, политичко опредељење, или било које друго лично
својство). По закључивању уговора о раду, запослени се уводи у посао. Сваки
запослени на Високој школи има свој персонални досије, у који се уписују подаци
о квалификацијама и компетенцијама запосленог, о напредовању, евентуалним
дисциплинским мерама и др.
Висока школа је обезбедила редовно и систематско праћење, контролу и
оцењивање рада органа пословођења и ненаставних радника, при чему је посебна
пажња посвећена праћењу и оцењивању њиховог односа према студентима и
мотивације у раду са студентима.
Контролу квалитета рада ненаставних радника у свом сектору врши
секретар. Правила о мерама за побољшање квалитета, укључујући и дисциплинске
мере, садржана су у Правилнику о раду и у уговорима о раду и доследно се
примењују.
Висока школа применом одговарајућих мера подстиче ненаставно особље
на усвајање и развијање културе квалитета, на посвећеност раду и максимално
залагање на послу до степена изврсности, на развијање професионалног односа
према корисницима услуга и др. Предвиђене су, такође, и корективне мере за
отклањање узрока неквалитетног рада запослених у службама (надзор над радом
запосленог, мере због повреде радне дужности и радне дисциплине и сл.), као и
начин њихове примене .
Рад органа пословођења и служби Високе школе оцењују наставници,
сарадници, ненаставни радници и студенти Високе школе путем анонимног
анкетирања које се спроводи у време уписа летњег и јесењег семестра.
Резултати последњег анкетирања студената показали су да су студенти
http://www.vpskp.edu.rs
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углавном задовољни радом школских служби. На основу резултата анкете
наставника и сарадника, може се закључити да су наставници задовољни
ненаставном подршком коју им пружају стручне службе. Према оценама које су у
анкетирању дали ненаставни радници, они су веома задовољни како својим радом,
тако и радом службе у којој раде, затим, радним временом, међуљудским
односима у служби, одговорношћу и радном дисциплином запослених у служби. У
вредновању руковођења, радног окружења и радне перспективе, ненаставни
радници су релативно добро оценили рад руководилаца службе (квалитет наредби
и инструкција, помоћ и подршку руководилаца службе и правичност у оптерећењу
запослених у служби), што показује да је један тако важан однос руководилаца и
особља, који непосредно утиче на квалитет и успешност рада, оцењен врло добром
оценом. Запослени у службама оценили су задовољавајућим и непосредно радно
окружење и радну атмосферу у којој они обављају послове, с тим што су у
извесној мери незадовољни условима рада и организацијом рада.
Број ненаставних радника, степен њихове стручности у складу су са
стандардима за акредитацију. Ненаставно особље Високе школе квалификовано је
и компетентно и својим радом успешно пружа подршку квалитетној реализацији
студијских програма и обављању научне и осталих делатности Високе школе. У
појединим службама број тренутно запослених радника није сасвим у складу са
обимом посла, јер после одласка радника службе у пензију радна места нису
попуњавана новим радницима због недостатка материјалних средстава, али је
убрзо ангажован адекватан број нових радника.
Висока школа перманентно осавремењава процес рада у службама,
увођењем нових информационих технологија и процедура, што изискује стално
усавршавање и образовање управљачког и ненаставног особља. Сагласно томе,
Висока школа организује разне видове обуке, у складу са потребама запослених,
који су високо мотивисани да унапређују своје професионалне компетенције.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:

Дефинисаност организационе
структуре

Елемент Категорије
анализе
процене

S

W
http://www.vpskp.edu.rs

Опис процене
Јасно и прецизно дефинисана
организациона структура,
Рад ненаставног особља и стручних
служби по Статуту Школе, Правилнику о
раду и систематизацији радних места као
и Упутствима о раду стручних служби и
библиотеке,
Дефинисан опис посла за свако радно
место,
Добра пословна комуникација између
стручних служби,
Добра опремљеност техничким
средствима у складу са пословима које
обављају.
Недовољан број извршилаца из реда
ненаставног особља за обављање
66

Вредност
процене
+++
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++
++

тел: +381 27 371 756, факс +381 27 373 849

Висока пословна школа
струковних студија - Блаце

O

Праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног
особља, мере за унапређење

T

S

W

O

T
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појединих редовних активности.
Едуковати запослено ненаставно особље о
организационим структурама других
високошколских институција и начину
њиховог рада,
Дефинисати нивое и степене
одговорности за сваког запосленог у
Школи.
Недостатак адекватног простора за
архивирање документације.
Компетентност и искуство ненаставног
особља у обављању послова из свог
домена,
Отвореност свих стручних служби за
сарадњу на свим нивоима и према свим
лицима,
Свакодневна контрола свих стручних
служби од стране претпостављених,
Редовно спровођење анкета ненаставног
особља, као и студената о квалитету рада
стручних служби и мерама унапређења и
поступање по резултатима анкета.
Непостојање правно дефинисаног начина
оцењивања запослених у стручним
службама и ненаставног особља.
Доношење Правилника о оцењивању
квалитета рада стручних служби и
ненаставног особља,
Организовати размену искустава са
запосленима у стручним службама других
високошколских институција,
Ограничити непосредан рад са странкама,
односно пријем студената, на део од
укупног радног времена ради подизања
квалитета рада служби и добијања
времена за ажурирање документације.
Долазак незаинтересованих и
необавештених студената који отежавају
рад стручних служби,
Велика удаљеност пребивалишта
запослених и одвојеност од породице.

67

++

++
+++
++
++
++

++
+++
++

++

++
++

тел: +381 27 371 756, факс +381 27 373 849
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ненаставног особља
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Висока мотивисаност ненаставног особља
за унапређење квалитета свих сегмената
рада,
Добра старосна структура запослених у
Сектору,
Висок ниво свести запосленог
ненаставног особља о одговорности за
сопствени развој и усавршавање,
За свако радно место одговарајућа
квалификација и степен образовања.
Недовољна сарадња са секретаријатима
других високошколских институција,
Организовати обуку запослених у раду на
новим техничким средствима ради
унапређења рада.
Непостојање програма развоја и
усавршавања кадра ненаставног особља.

++
++
+++
++
+
++
+

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10
Висока школа испуњава Стандард 10.
У наредном периоду потребно је усклађивати Правилник о систематизацији
радних места и иновирати упутства о раду.
Висока школа ће перманентно пратити и евалуирати примену поступака за
обезбеђење квалитета управљања и ненаставне подршке, предвиђених
правилницима и другим општим актима Високе школе и, ако буде потребно,
усавршавати их и даље развијати.
Висока школа ће и даље наставити да побољшава услове рада ненаставних
радника обезбеђивањем адекватног простора, набавком савремених средстава за
рад и побољшањем техничких услова рада.
Висока школа ће наставити да унапређује професионалне компетенције
ненаставних радника, стандарда професионалног понашања и мирног решавања
сукоба и отвараће већи простор за иницијативе и идеје запослених и изражавање и
уважавање мишљења ненаставних радника.
д) Показатељи и прилози за стандард 10
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Статут Високе пословне школе струковних студија у Блацу
Прилог 10.2. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.3. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада
стручних служби
Прилог 10.4 Пословник о раду Савета 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 11
Акредитовани студијски програми на Високој пословној школи у Блацу
остварују свој наставни процес у амфитеатрима, учионицама и лабораторијама, уз
коришћење адекватне и савремене техничке опреме. Просторни капацитети и
опрема обезбеђују квалитетно извођење наставе на свим годинама студија и на
свим акредитованим студијским програмима, а просторни капацитети и техничка
опрема усклађени су са укупним бројем студената на студијском програму.
Висока пословна школа струковних студија у Блацу обезбеђује простор за
извођење наставе, и то објекте са најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно
2 м2 по студенту за успешно извођење наставе по сменама и задовољава све
стандарде за акредитацију у погледу обима и структуре просторних капацитета. По
годинама студија и акредитованим студијским програмима усклађеност броја
студената са просторним капацитетима остварује се на следећи начин:
Табела 11. 1а. Укупна бруто површина објеката Високе пословне школе
струковних студија Блаце (у власништву установе и изнајмљени простор)
Р.б.
1.
2.
3.

Објекат
Власништво (В)
(Ознака)
/ Закуп (З)
В
I Објекат (О1)
В
II Објекат (О2)
З
III Објекат
(О3)
Укупно бруто површина:

Површна
m2
3.000,00
1.200,00
4.951,25

Адреса
Краља Петра I бр. 70
7. јула б.б
Краља Петра I бр. 64

9.151,25

Табела 11. 1б. Листа просторија са нето површинама у свим објектима Високе
пословне школе струковних студија Блаце које се користе у наставном процесу
Р.б. Просторија

Ознака

број
места

Површина Објекат у
м2
коме се
налази
просторија

Користи
је
студијски
програм
*

1.

Амфитетатри

Амф 1
Амф 2
Амф 3
Амф 4
Амф 5
Амф 6
Укупно: 6

120
230
200
200
300
250
1.300

150
260
225
260
346
426
1.667

О1
О1
О2
О2
О3
О3

РИ
ФР
ФР
МБ
ФР
ПЦ

2.

Учионице/
Слушаонице

У1
У2

50
50

56
56

О3
О3

ПЦ
ПЦ
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У3
У4
У5
У6
У7
У8
У9
У10
У11
У12
У13
У14
У15
У16
У17
У18
У19
Уг 1
Уг 2
Уг 3
Уг 4
Уг 5
Уг 6
С3
С4
С5
С6
С7
С8
К1
К2
К3
К4
Укупно: 35

50
50
60
60
50
50
50
50
50
64
66
56
54
50
50
50
50
56
58
66
50
50
100
120
50
30
110
110
30
70
70
100
130
2.210

56
65
66
66
54
54
57
57
67
70
70
60
60
57
54
50
54
60
60
70
70
70
150
150
65
40
150
150
40
128
128
120
180
2.760

О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О3
О2
О2
О2
О2
О2
О2
О1
О1
О1
О1
О1
О1
О3
О3
О3
О3

ПЦ
ПЦ
РИ
РИ
РИ
РИ
ФР
ФР
ФР
МБ
МБ
МБ
МБ
ФР
ФР
ФР
ПЦ
МБ
МБ
МБ
ФР
ФР
ПЦ
ПЦ
ПЦ
ФР
РИ
МБ
МБ
ПЦ
ПЦ
МБ
ПЦ

60
50
50
30
50
240

82
57
68
40
54
301

О1
О1
О2
О2
О2

РИ
РИ
ФР
МБ
ПЦ

38

О1

30
30
60

О1
О2

3.

Компјутерске
лабораторије

Лаб 1
Лаб 2
Лаб 3
Лаб 4
Лаб 5
Укупно: 5

4.

Библиотеке

Б1

5.

Читаонице

Ч1
Ч2
Укупно: 2
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Амфитетатри
Учионице
Сале
Кабинети
Комп. лаб.
Библиотека
Читаонице

Извештај о самовредновању

Укупно на нивоу установе
1.300
1.667
1.390
1.609
450
595
370
556
240
301
38
40
60
4.728 + 98 (библиотека и
УКУПНО: 3750+40
читаоница)

6
25
6
4
5
1
2

* Скраћенице студијских програма:
РИ – Рачунарство и информатика
ПЦ – Порези и царина
ФР – Финансије и рачуноводство
МБ – Менаџмент и интернационална бизнис администрација
На основу горе наведених табела констатујемо да школа располаже укупним
радним простором од бруто 9151,25м2 који се састоји од 6 амфитеатара, 35
учионица и слушаоница, 5 рачунарских кабинета, као и библиотеке и 2 читаонице.
Просторије су опремљене стандардним школским инвентаром.
Такође, Школа располаже рачунарском опремом у сопственом власништву,
која се користи у наставном процесу и научном истраживачком раду (Табела 11.2.)
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:

Усклађеност просторних капацитета
са укупним бројем студената

Елементи Категорија
анализе
процене
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О
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Опис процене
Просторни капацитети су усклађени са
важећим стандардима и бројем студената
на студијским програмима,
Простор задовољава одговарајуће
урбанистичке, техничко-технолошке и
хигијенске услове.
Недостатак простора за индивидуални или
додатни рад са мањим групама студената.
Могућност обезбеђења финансијских
средстава неопходних за преуређење
просторних капацитета за рад са мањим
групама студената.
Немогућност продужења уговора о закупу
простора у средњој школи за реализацију
наставе
71

Вредност
процене
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Усклађеност
капацитета опреме са
бројем студената

Адекватност техничке, лабораторијске и
остале опреме
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Постојање одговарајућих рачунарских
кабинета и техничких средстава који се
користе за реализацију наставе,
Усклађеност техничке и лабораторијске
опреме опреме са здравственим и
сигурносним стандардима,
Студентима је константно доступан
приступ Интернету преко wirelles мреже.
Недовољна финансијска средства за
осавремењавање техничке опреме.
Изналажење нових извора финансијских
средстава за опремање техничким
средствима.
Недостатак финансијских средстава,

T

S
W

Брзи развој информационо комуникационих технологија захтева
стална улагања
Постојање одговарајуће опреме за
савремено извођење наставе у складу са
потребама студијских програма.
Недовољна усклађеност капацитета
опреме са бројем студената.

+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
+++
++

Донације кроз сарадњу Школе са домаћим
++
и међународним институцијама.
Акредитација нових основних и
T
+++
специјалистичких струковних студија
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11
O

Висока пословна школа струковних студија у Блацу испуњава стандард 11.
Наставак процеса перманентног побољшавања квалитета простора и опреме.
Интезивирање активности на обезбеђењу додатних финансијских средстава и
донација у циљу осавремењивања постојеће и повећања капацитета опреме.
Пратићење и усклађивање капацитета простора и опреме у складу са потребама
наставног процеса, као и са бројем студената. Минимум једанпут у току школске
године вршити интерну контролу простора и опреме анкетирањем студената и
запослених у Школи и даљи рад усмерити ка отклањању уочених неисправности и
неправилности.
д) Показатељи и прилози за стандард 11
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и
изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионе, лабораторије,
наставне базе, организационе јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у
наставном процесу и научноистраживачком раду
Прилог 11.1. Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим
студијским програмимима
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Стандард 12: Финансирање
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет
извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби
финансијских средстава што доводи до финансијске стабилности у дугом року
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 12
Висока пословна школа струковних студија у Блацу има дугорочно
обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију свих активности чиме
је обезбеђена финансијска стабилност. Школа своје активности финансира из два
извора финансирања: буџетских средстава и сопствених средстава у које спадају
средства добијена плаћањем школарина студената на свим студијским
програмима и других прихода по основу студирања (административни трошкови
студирања). У табели се налазе подаци извори финансирања изражени у
процентима за последње три школске године.
Година школовања
2008
2009
2010

Приходи из буџета
45%
41%
46%

Сопствени приходи
55%
59%
54%

Средства из буџета републике Србије наменски се уплаћују од стране
Министарства просвете и њихова расподела подразумева исплату зарада свих
запослених и измирење трошкова ПТТ, комуналних услуга, топлотне енергије,
електричне енергије и других намена у складу са законом.
Висока пословна школа струковних студија у Блацу финансира активности
развоја и усавршавања наставног кадра објављивањем и презентовањем стручних
радова наставника и сарадника на научним скуповима, објављивање научних
радова у часописима, стицање вишег научног звања и финансирање пројеката који
доприносе побољшању квалитета наставе и наставног кадра. Такође, Школа
издваја средства за побољшање библиотечког фонда, рад Студентског парламента
и набавку савремене информатичке и друге опреме. У следећој табели приказана
су средстава која су издвојена у периоду 2008 - 2010 године по одређеним
наменама.

Година

Учешће на
научним
скуповима и
објављивање
радова

Финансирање
мастер,
магистарских
и докторских
студија
наставника

2008
2009
2010

838.000,00
750.000,00
529.803,00

451.130,00
400.000,00
416.155,00
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Обезбеђење
стручне
литературе

Међународна
сарадња и
размена
наставника и
студената

707.588,00
554.931,00
632.112,00

1.227.163,00
971.851,00
1.077.328,00
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Од оснивања, Висока пословна школа струковних студија је позитивно
пословала што говори у прилог томе да су сва наведена укупно издвојена средства
реална и да нису утицала на финансијско пословање Школе. Наведени подаци су
на основу финансијских извештаја.
На основу остварених резултата Школа планира своје активности у
трогодишњем периоду на основу: остварених прихода, остварених расхода, броја
уписаних студената и броја дипломираних студената. Планирање финансијских
активности Школа доставља Министарству просвете у трогодишњем периоду.
Планиране активности су усмерене на зараде запослених, материјалне трошкове и
на унапређење наставног процеса на основу набавке рачунарске опреме,
побољшање квалитета просторија и наставног процеса.
Финансијско пословање Школе доступно је структурама управе, а
финансијски извештај се усваја на савету Школе, а образац 5 трoмесечно се
доставља Министарству Просвете као извештај о извршењу Буџета за претходни
период .
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Елемент Категорије
анализе
процене

Извори финансирања

S

W

O

Финансијско
планирање и
одлучивање

T

S

W
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Опис процене
Константност и поузданост финансирања
из буџета и сопствених извора
Нижи трошкови студирања од
конкурентских школа струковних студија
сличног профила образовања
Недовољна финансијска средства за
реализацију већих пројеката и планова
Услед буџетског дефицита мањи удео
средстава из буџета у укупним
средствима Школе
Проналажење нових извора финансирања
путем пројеката и сарадње са привредом
и другим институцијама у окружењу
Лош материјални положај студената и
неразвијеност региона у којем је
стационирана Школа
Зависност финансирања од броја
уписаних студената
Директор и надлежни органи Школе
врше планирање и расподелу
финансијских средстава у складу са
додељеним буџетом
Од планираних активности за
трогодишњи период из буџета се добијају
само средства за исплату зарада
запосленима
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Вредност
категорије
+++
+++
++
++
++
++
++
+++
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Привредним развојем ствара се
могућност за добијање више средства из
буџета Републике
Немогућност спровођења финансирања
свих планираних активности због
буџетског дефицита и лоше економске
ситуације у земљи

++

+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12
Висока пословна школа струковних студија у Блацу испуњава стандард 12.
Побољшањем економске ситуације у земљи и смањењем буџетског дефицита
створиће се сви неопходни услови за повећањем средстава која се обезбеђују из
буџета Републике Србије и самим тим за остваривањем свих планираних
активности Школе.
д) Показатељи и прилози за стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину
Прилог 12.3. Правилник о јавним набавкама мале вредности
Прилог 12.4. Правилник о рачуноводству
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу
обезбеђења квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских
представника у телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о
квалитету високошколске установе.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 13
Улога студената у процесу обезбеђења квалитета на Високој пословној
школи струковних студија у Блацу остварује се деловањем Студентског парламента
и учешћем студентских представника у телима Школе и раду Комисије за
самовредновање и праћење квалитета. Студентима је омогућено изражавање
мишљења о свим општим актима Школе којима се утврђује стратегија обезбеђења
квалитета и уређују стандарди и поступци за обезбеђење квалитета, редовним
оцењивањем квалитета студијског програма, рада наставника и сарадника,
библиотечких и информатичких ресурса као и стручних служби (секретаријат,
студентска служба ...).
Учешће студентских представника у Комисији за самовредновање и праћење
квалитета, трајање мандата и разрешење дужности уређено је општим актима
Школе (Прилог 13.1 Одлука Наставног већа број 431/3 од 09.11.2010. године о
формирању Комисије за самовредновање и праћење квалитета). У Школи је
обезбеђен рад Студентског парламента и Савеза студената, преко којих студенти
самостално вреднују све активности рада Школе. Организација и спровођење
поступка анкетирања студената, обрада, објављивање резултата, чување анкетног
материјала и обезбеђивање регуларности поступка анкетирања у надлежности је
Комисије за самовредновање и праћење квалитета која образује посебно радно тело
које чине студенти. Време, начин и поступак анкетирања студената, садржина
анкетног упитника, узорак испитаника, начин обраде и презентовање података
утврђени су Упутством о анкетирању. Приликом анкетирања студенти попуњавају
два анкетна упитника (Прилог 13.3) и то:
 Образац број 1. Анкета за вредновање педагошког рада наставника и
сарадника
 Образац број 2. Анкета за вредновање студијског програма и услова
студирања
Висока пословна школа струковних студија организује и спроводи
анкетирање дипломираних студената. Овај вид вредновања врши се на основу
посебног анкетног упитника (Прилог 13.3) и то:
 Образац број 3. Анкета за дипломиране студенте
На основу добијених резултата анкетирања студената и дипломаца Висока
пословна школа - Блаце предлаже мере за побољшање квалитета студијских
програма, наставног процеса и услова студирања.
Сарадња са сродним високошколским установама у иностранству је такође
битан чинилац унапређења улоге студената у самовредновању и оцени квалитета
Високе пословне школе струковних студија у Блацу. Међународна сарадња и
размена студената са високошколским установама у иностранству датира од
школске 2003. године, и од тада девет генерација најбољих студената Високе
пословне школе струковних студија у Блацу је учествовало у размени студената са
Универзитетом кооперативних студија у Штугарту приликом којих је долазило до
билатералних састанака са представницима студената Универзитета кооперативних
http://www.vpskp.edu.rs
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студија у Штугарту и размене искустава у вези стандарда Европске уније у улози
студената у провери квалитета високошколских установа. У оквиру размене
студенти су учествовали у свим наставним активностима, као и у реализовању
стручне праксе кроз обиласке корпорација који обезбеђују високе стандарде
квалитета у практичном обучавању студената у Немачкој. Приликом завршетка
сваке размене, студенти Високе пословне школе струковних студија у Блацу су
стицали сертфикате (Прилог 13.4.) који доказују реализацију свих активности
предвиђним међународном сарадњом.
Представници студената Високе пословне школе струковних студија, такође
активно учествују у раду Студентске конференције академија струковних студија
(скраћено СКАСС), кроз активно учешће у раду председничког савета овог тела,
као и успешно председавање одбором за друштвено-хуманистичке науке СКАСС-а.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Учешће студената у телима за обезбеђење
квалитета

Елемент
анализе
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S

Опис процене
Учешће студената у телима за
обезбеђење квалитета регулисано
је Статутом Школе
Уважавање мишљења студената о
стандардима и поступцима за
обезбеђење квалитета Школе
Мали број студената је упознат са
значајем обезбеђења квалитета

W

O
T

Недовољна информисаност
студената о значају квалитета од
стране наставника и студената
чланова Комисије за
самовредновање и праћење
квалитета
Едукација студената о значају
обезбеђења квалитета
Недовољна компетентност
свршених средњошколаца за
учешће у одлучивању
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+++
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Искуство и континуитет у
спровођењу студентске евалуације

+++

Активно укључивање студената у
процес евалуације

+++

W

Недовољна озбиљност студената у
приступу вредновања

++

O

Коришћење повратних
информација од студената које
могу да допринесу иновирању и
унапређењу квалитета наставе,
студијских програма и
институције.

++

T

Неповољан утицај економске и
друштвене кризе у земљи и
окружењу

S

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13
Висока пословна школа струковних студија у Блацу испуњава стандард 13.
Висока пословна школа струковних студија - Блаце наставиће да унапређује
систем обезбеђења квалитета, уз пуну укљученост студената, Студентског
парламента и Савеза студената.
Висока пословна школа струковних студија - Блаце ће настојати да у већој
мери мотивише студенте за објективно вредновање квалитета приликом
анкетирања, као и да повећа свест и знање студената о систему обезбеђења
квалитета, као и потреби да својим предлозима и сугестијама допринесу даљем
унапређивању.
Даље унапређење сарадње са сродним високошколским установама у
Европској унији. Долазак студента Универзитета кооперативних студија у
Штугарту где би се у низу састанка разматрали напредак и достизање европских
стандарда у улози студената у самовредновању и провери квалитета на Високој
пословној школи струковних студија у Блацу.
д) Показатељи и прилози за стандард 13
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и
провери квалитета
Прилог 13.2. Анкете студената
Прилог 13.3. Анкетни упитници
Прилог 13.4. Сертификати студената
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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 14
Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета (Прилог 1.1.), Правилника о
самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова
рада (Прилог 2.1.) и установљавањем органа обезбеђења и контроле квалитета –
Комисија за самовредновање и праћење квалитета, Школа је обезбедила
институционалне оквире за систематско праћење, контролу, обезбеђење и
унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења квалитета.
Школа је обезбедила услове и инфраструктуру за редовно, систематско
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима
које су предмет самовредновања. За сваку област обезбеђења квалитета утврђени
су посебни критеријуми за праћење и вредновање квалитета.
Прва генерација студената по акредитованим студијским програмима
дипломирала је током текуће школске године, те прецизније информације о
квалитету студијских програма и стеченим квалификацијама дипломаца добијене
(Прилог 4.9.) Анкетним упитником за вредновање стручних компетенција
дипломираних студената од стране послодаваца очекујемо у наредном периоду.
Међутим, Школа располаже информацијама о компетенцијама дипломираних
студената кроз сарадњу са послодавцима (Управа царина, Пореска управа,
финансијске институције, ... ) приликом обављања стручне праксе, где одређени
број студената након дипломирања заснива радни однос у поменутим установама.
Школа добија повратне информације од представника Националне службе за
запошљавање (Прилог 14.2.) о броју дипломираних студената који се налазе на
евиденцији.
У оквиру трансформације Школе коју смо започели школске 2002/2003
године, а у складу са Болоњском декларацијом, успоставили смо низ контаката са
универзитетима и високим стручним школама у иностранству. Поводом поменуте
сарадње, делегације наставника и сарадника у више наврата обишла је
Аристотелов Универзитет и Сити Колеџ у Солуну, Технолошке образоване
институције у Синдосу у Грчкој, неколико високих стручних школа у Немачкој –
Универзитет кооперативних студија, Беруфс академија, Висока пословна школа у
Москви, Нови Бугарски Универзитет у Софији, као и Трент Универзитет и Њу
Колеџ у Нотингему у Енглеској.
Кроз наведену сарадњу Школа је усагласила студијске програме са
савременим токовима и стањем науке и струке и упоредиви су са студијским
програмима одговарајићих страних високошколских установа и потписала
(Прилог 14.3.) Уговоре о сарадњи.
Као резултат остварених контаката проф. др Јоаким Вебер, ректор
Универзитета кооперативних студија из Штутгарта у више наврата је посећивао
нашу Школу и том приликом је одржао неколико предавања из области
менаџмента и пословних финансија. Предавања студентима Школе држали су
гостујући професори: Крис Гибсон, директор Британског савета у Београду, Џон
Леополд, декан Бизнис школе Трент Универзитета у Нотингему и Џеки Стивенс,
предавач на одсеку за менаџмент људских ресурса, Грахам Холинсхед са
Унивезитета у Бристолу и др.
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Најинтензивнију сарадњу Школа
остварује са
Универзитетом
кооперативних студија у Штутгарту. Од 2004. године до данас, девет генерација
најбољих студената Школе учествовало је у размени студената.Том приликом
студенти су учествовали у наставним активностима на појединим модулима
(Прилог 14.4) као и у реализовању стручне праксе кроз обилазак успешних
компанија из Штутгарта. Поред размене студената успостављена је и сарадња кроз
размену наставног кадра на одржавању појединих модула.
Наставници и сарадници Школе у организацији ГТЗ - а завршили су више
стручних курсева из одговарајућих научних области и за исте добили сертификате
(Прилог 14.5.).
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских
програма, наставе и услова рада, предвиђено је редовно периодично вредновање
квалитета, најмање једном у три године. Школа спроводи поступак
самовредновања и провере нивоа квалитета, током којег проверава спровођење
утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета и достигнути ниво
остваривања утврђених стандарда квалитета.
Периодично самовредновање и проверу нивоа квалитета Школе обавља
Комисија за самовредновање и праћење квалитета на начин предвиђен овим
стандардом, свим осталим стандардима, Правилником о самовредновању и
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и Статутом
Школе.
Комисија саставља, једанпут у три године, јединствени извештај о
испуњености свих прописаних стандарда квалитета Школе (јединствени Извештај
о самовредновању и оцењивању квалитета).
Сви наставници, асистенти, сарадници у настави и ненаставни радници
упознати су са новоуспостављеним системом обезбеђења квалитета. Извештаји о
резултатима анкетирања, извештаји о успеху студената у студирању и на
испитима, предмет су разматрања на седницама Комисије за самовредновање и
праћење квалитета и Наставног већа Школе. Формирана је база података која ће
обезбедити трајно чување прикупљених података и њихово упоређивање са
подацима који ће се прикупити током спровођења наредног анкетирања и примене
других метода за прикупљање података.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и
квантитативно оцењује следеће елементе:
Категорије
процене

Редовна повратна
информација о
квалитету стечених
компетенција
дипломираних
студената

Елемент
анализе
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S

W

Опис процене
Сарадња са Националном службом
за запошљавање и појединим
привредним субјектима и
институцијама

Вредност
процене
+++

Одржавање контаката са
дипломираним студентима

++

Недовољна прецизност повратних
информација

++
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O

Континуитет у реализацији процеса обезбеђења и
унапређења квалитета

T

S

W

O

Извештај о самовредновању

Добијање прецизних повратних
информација од послодаваца и
Националне службе за
запошљавање
Побољшање квалитета
инститиције, студијских програма и
наставе
Инертност послодаваца и
представника Националне службе
за запошљавање

++

+++
++

Школа обезбеђује континуитет у
реализацији процеса квалитета

+++

Правилницима прописане
процедуре

+++

Уочени недостаци у студентским
анкетама

++

Недовољно развијена свест
студената о њиховој улози у
обезбеђењу квалитета

++

Законска регулатива

++

Искуства стечена кроз међународну
сарадњу

++

Недовољна заинтересованост
спољних субјеката у процесу
+
обезбеђења квалитета
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14
T

Висока пословна школа испуњава Стандард 14.
Школа ће перманентно пратити начин функционисања успостављеног система
обезбеђења квалитета и, ако буде потребно, вршиће потребне иновације у погледу
метода прикупљања и обраде података и друго.
Школа ће перманентно унапређивати инфраструктуру како би обезбедила редовно
и систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета.
Школа ће спровести поступак едукације запослених и студената у области
обезбеђења квалитета.
Школа ће оцењивати квалитет анкетних упитника и постављених питања која је
користила приликом прибављања података за сачињавање овог Извештаја, и у
наредном периоду, покушаће да преформулише оне анкетне упитнике који се нису
показали као довољно ефикасни инструменти прибављања података, односно
сачиниће потпуно нове.
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Наставиће се интезивирање и проширење међународне сарадње и позитивна
искуства ће помоћи у унапређењу обезбеђења квалитета.
Неопходно је обезбедити додатна финансијска средстава како би се нашим
студентима омогућило да наставу похађају цео семестар.
д) Показатељи и прилози за стандард 14
Прилог 14.1. Информације присутне на сајту Школе о активностима које
обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу
одржавања и унапређење квалитета рада Школе.
Прилог 14.2. Повратна информација од представника Националне службе за
запошљавање
Прилог 14.3. Уговори о међународној сарадњи
Прилог 14.4. Сертификати студената
Прилог 14.5. Сертификати наставника
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наставника на другој високошколској установи
Прилог 7.5. Пословник о раду Наставног већа ВПШСС
Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима и годинама
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема
Прилог 8.2. Правилник о полагању и оцењивању на испиту
Прилог 8.3. Анкете студената о процени услова и организације студијских програма
Прилог 8.4. Анкете студената о процени објективности оцењивања
Прилог 8.6. Правила о студирању на основним и специјалистичким струковним
студијама на Високој пословној школи струковних студија у Блацу
Прилог 8.5. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања
Прилог 8.7. Правилник о дипломском (завршном) испиту
Прилог 8.8. Правилник о усклађивању стечених академских и стручних назива
Прилог 8.9. Правилник о раду студентског парламента
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на
високошколској институцији
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима.
Прилог 9.2. Попис информатичких ресурса.
Прилог 9.3. Правилник о коришћењу библиотеке ВПШСС у Блацу
Прилог 9.4. Анкета студената о раду библиотеке
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Статут Високе пословне школе струковних студија у Блацу
Прилог 10.2. Шематска организациона структура високошколске установе
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Прилог 10.3. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада
стручних служби
Прилог 10.4 Пословник о раду Савета школе
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионе, лабораторије, наставне базе,
организационе јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у
наставном процесу и научноистраживачком раду
Прилог 11.1. Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим
студијским програмимима
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину
Прилог 12.3. Правилник о јавним набавкама мале вредности
Прилог 12.4. Правилник о рачуноводству
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и
провери квалитета
Прилог 13.2. Анкете студената
Прилог 13.3. Анкетни упитници
Прилог 13.4. Сертификати студената
Прилог 14.1. Информације присутне на сајту Школе о активностима које обезбеђују
систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и
унапређење квалитета рада Школе.
Прилог 14.2. Повратна информација од представника Националне службе за
запошљавање
Прилог 14.3. Уговори о међународној сарадњи
Прилог 14.4. Сертификати студената
Прилог 14.5. Сертификати наставника
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