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Прилог 4.7 Извод из Правилника о самовредновању и праћењу квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада којим се описују механизми праћења квалитета  
студијских програма 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА 

СТАНДАРДИ	КВАЛИТЕТА	СТУДИЈСКИХ	ПРОГРАМА	

Стандарди	квалитета	студијских	програма	

Члан 19. 
Сваки студијски програм је целина међусобно повезаних и усклађених елемената која 
обухвата јасно опредељене циљеве, структуру и садржај, политику и процедуру уписа 
студената, методе учења и начине провере знања, исходе учења (квалификације и  
компетенције студената). 
Стандарди квалитета студијских програма су:  

1. јасно одређени циљеви студијског програма и њихова усклађеност са тим 
циљевима,  

2. усклађености студијског програма са основним задацима и циљевима Високе 
пословне школе струковних студија у Блацу, 

3. структурираност студијског програма на начин који обезбеђује оптимални 
баланс између опште-образовних, стручнх и стручно аплкитивних предмета, 

4. студијски програм обезбеђује стицање одговарајућих општих и стручних знања, 
професионалних вештина и способности и припрема студенте за учење током 
читавог живота, 

5. студијски програм обезбеђује усвајање вредности које чине основу 
демократског друштва и подстиче изградњу критичких и непристрасних 
перспектива у разматрању стратешких изазова пред којима се друштво налази,  

6. студијски програм обезбеђује оспособљавање студената за практичну примену 
знања и вештина, за стваралачки начин размишљања, као и за праћење 
достигнућа науке и струке, 

7. студијски програм обезбеђује ефикасност и рационалност образовног процеса, 
8. студијски програм је флексибилан и отворен за примену иновативних метода 

наставе и свих стилова учења, 
9. студијски програм обезбеђује адекватно радно оптерећење студената мерено 

ЕСПБ,  
10. студијски програм омогућава вертикалну и хоризонталну проходност, 
11. студијски програм обезбеђује широку могућност запошљавања, даљег 

школовања и личног развоја студената. 

Припрема	и	усвајање	студијских	програма	

Члан 20. 
Структура, садржина, услови и начини остваривања студијских програма утврђени су у 
складу са Законом о високом образовању и Статутом Школе. 
Студијски програм се припрема и усваја на начин уређен Законом о високом 
образовању и Статутом Високе пословне школе струковних студија у Блацу.  
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Предлог студијског програма утврђује Наставно веће у складу са стандардима за 
акредитацију студијских програма, утврђеним Правилником о стандардима и поступку 
за акредитацију високошколских установа и студијских програма и одговарајућим 
упутствима Националног савета за високо образовање. 
У поступку припреме предлога студијског програма активно учествују чланови 
Наставне комисије Школе.  

Доступност	информација	о	студијским	програмима	

Члан 21. 
Школа је дужна да студентима и јавности учини доступним све информације о 
акредитованим студијским програмима, о условима и начинима њиховог остваривања 
и о условима за стицање стручних назива. 
Школа редовно објављује информације из става 1. овог члана на веб страници Школе.  
 

Вредновање	квалитета	студијских	програма	

Члан 22. 
Квалитет студијских програма процењује се на основу квалитативних и 
квантитативних показатеља.  

Квалитативни	показатељи	квалитета	студијских	програма	

Члан 23. 
Квалитативни показатељи квалитета студијског програма су:  

 оспособљеност студената за укључивање у радни процес и креативну примену 
општих и посебних знања и вештина,  

 оспособљеност студената за стваралачки начин размишљања,  
 оспособљеност студената за примену стандарда пословног професионализма и 

пословне етике,  
 оспособљеност студената за учење током читавог живота, 
 оспособљеност студената за разумевање савремених трендова, за истраживање 

појава и проблема и за давање креативних предлога за њихово решавање,  
 оспособљеност студената за активно укључивање у живот заједнице,   
 оспособљеност студента за самосталан и тимски рад, и 
 могућност запошљавања, професионалног напредовања и даљег школовања. 

Квантитативни	показатељи	квалитета	студијских	програма	

Члан 24. 
Квантитативни показатељи квалитета студијског програма су: 

 просечно трајање студија и просечна оцена студирања, 
 број дипломираних студената у односу на број студената уписаних у прву 

годину студија, 
 однос броја буџетских и броја самофинансирајућих студената, 
 број студената којима је престао статус студената,  
 број студената којима мирује статус, 
 број студената који се налазе на евиденцији Националне службе за 

запошљавање,  
 просечна дужина периода од дипломирања до првог запослења и 
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 број запослених студената у привреди, финансијском сектору, државној управи 
и локалној самоуправи.  

ПОСТУПЦИ	ЗА	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ	КВАЛИТЕТА	СТУДИЈСКИХ	ПРОГРАМА	

Начини	обезбеђења	и	унапређивања	квалитета	студијских	програма	

Члан 25. 
Обезбеђење стандарда квалитета студијских програма остварује се:  

 редовним праћењем и провером циљева, структуре и садржине студијских 
програма,  

 редовим праћењем и провером укупног радног оптерећења студената и радног 
оптерећења студената у савладавању појединих предмета,  

 прикупљањем информација о квалитету студијских програма од унутрашњих и 
спољашњих корисника система обезбеђења квалитета, и  

 осавремењивањем курикулума и обезбеђивањем њихове упоредивости са 
курикулумима одговарајућих домаћих и страних високошколских установа. 

За праћење, оцењивање и побољшање квалитета студијских програма одговорни су 
Одбор за квалитет, Наставно веће Школе и наставници студијских програма.  

Прикупљање	и	анализа	података	о	квалитету	студијских	програма	

Члан 26. 
Одбор за квалитет организује редовно и систематско прикупљање и анализу података 
који пружају увид у квалитативне и квантитативне показатеље квалитета студијских 
програма.  

Утврђивање	квалитативних	показатеља	

Члан 27. 
Квалитативни показатељи квалитета студијских програма, предвиђени одредбама 
члана 23. овог Правилника утврђују се испитивањем мишљења о квалитету студијских 
програма:   

 свих студената на студијским програмима Школе,  
 наставника и сарадника Школе, 
 економиста, струковних економиста, струковних менаџера и струковних 

инжењера електротехнике и рачунарства, волонтера и лица који се налазе на 
евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту ранијих 
студената), 

 представника органа државне управе, привредних друштава, банака, 
осигуравајућих друштава и других послодаваца из окружења, као и службеника 
Националне службе за запошљавање.  

Мишљење студената о квалитету студијских програма, утврђује се путем анонимног 
анкетирања које се спроводи два пута годишње, на крају зимског и крају летњег 
семестра. 
Анкетирање спроводи Комисија за самовредновање и праћење квалитета, под надзором 
Одбора за квалитет. 
Мишљење дипломираних студената о квалитету студијских програма, спроводи се 
одмах након дипломирања, док се вредновање студијских програма од стране 
послодаваца спроводи најмање једном у три године. 
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Садржина анкетног листа, узорак испитаника, поступак спровођења анкете и начин 
обраде и презентовања података, предвиђени су Правилником о студентском 
вредновању квалитета студија (Прилог 1) који је саставни део овог Правилника, а у 
анкетирању се користе: Образац упитника за вредновање студијског програма, наставе 
и услова рада од стране студената (Образац 1), Образац упитника за вредновање 
студијских програма од стране дипломираних студената (Образац 2), Образац 
упитника за вредновање студијских програма од стране послодаваца  (Образац 3). 
 
 

Утврђивање квантитативних показатеља 
 

Члан 28. 
Квантитативни показатељи квалитета студијских програма предвиђени одредбама 
члана 24. овог Правилника утврђују се на основу података из службених евиденција.  
Шеф Службе за студентска питања подноси Одбору за квалитет годишњи извештај 
који садржи податке о:  

 просечном трајању студија и просечној оцени, 
 броју студената који су завршили студије,  
 броју студената који су завршили студије у односу на број студената исте 

генерације који су уписали прву годину студија на истом студијском програму, 
 односу буџетских и самофинансирајућих студената, 
 броју студената који су завршили студије без поновног уписивања предмета са 

студијског програма, 
 броју студената којима је престао статус студента и  
 броју студената којима мирује статус. 

Одбор за квалитет прибавља једном годишње извештај Националне службе за 
запошљавање који садржи податке о:  

 броју струковних економиста, струковних менаџера и струковних инжењера 
електротехнике и рачунарства који се налазе на евиденцији Националне службе 
за запошљавање,  

 просечној дужини периода од дипломирања до првог запослења, 
 броју студената који су се у току године запослили,  
 броју студената који су се у току године запослили у струци и ван струке, и 
 број студената који су се запослили у складу са својим квалификацијама. 

 

Разматрање	и	анализа	података	о	квалитету	студијских	програма	и	мере	за	
унапређивање	квалитета	

Члан 29. 
На крају сваке школске године Одбор за квалитет сумира, анализира и разматра 
прикупљене податке о квалитету свих студијских програма и на основу тога припрема 
годишњи извештај.  
Годишњи извештај о квалитету студијских програма садржи налаз и мишљење Одбора 
за квалитет у погледу квалитета студијских програма, као и предлоге за унапређивање 
њиховог квалитета.  
Извештај Одбора за квалитет доставља се одсецима на разматрање.  
Одсеци разматрају извештај и утврђују предлоге за осавремењивање студијских 
програма и обезбеђивање њихове упоредивости са студијским програмима домаћих и 
страних Школа сличног профила и капацитета.  
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На основу извештаја Одбора за квалитет и предлога одсека, Наставно веће усваја 
измене и допуне студијског програма у циљу унапређивања његовог квалитета. 
 
 

Извештавање	о	резултатима	анкетирања	студената	

Члан 30. 
Извештај о резултатима анкете из члана 27. овог Правилника састоји се из општег и 
посебног дела. 
Општи део извештаја садржи податке о спроведеном поступку анкетирања, и то: 

- назив стручног органа одговорног за организацију и спровођење поступка 
анкетирања, 

- датум анкетирања студената, дипломираних студената и послодаваца 
- укупан број анкетираних 

Посебан део извештаја чини статистички приказ појединачних извештаја за сваки 
студијски програм појединачно. 
За израду извештаја о резултатима анкете користи се Образац извештаја о резултатима 
вредновања студијског програма, наставе и услова рада (Образац 1а, Образац 2а, 
Образац 3а) ) чија је садржина утврђена Правилником о студентском вредновању 
квалитета студија (Прилог 1), које је саставни део овог Правилника. 
 
 


