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На пснпву прпписаних услпва шланпм 15. и 17. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл.гласник РС бр.76/05) 

за сампвреднпваое, пцеоиваое, пбезбеђеое и унапређеое и развпј квалитета виспкпщкплске 

устанпве, а у складу са усвпјенпм стратегијпм пбезбеђеоа квалитета и услпва рада Виспке туристишке 

щкпле струкпвних студија у Бепграду, дана 16.04.2012. гпдине, Кпмисија за сампвреднпваое ппднпси 

следећи:   

 

 

 

 

 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  

ПП  ССТТУУДДЕЕННТТССККППММ  ВВРРЕЕДДННППВВААООУУ    ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА  

ППЕЕДДААГГППШШККППГГ  РРААДДАА  ННААССТТААВВННИИККАА  ИИ  ССААРРААДДННИИККАА  ИИ  РРААДДАА  

ВВИИССППККЕЕ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧККЕЕ  ШШККППЛЛЕЕ  ССТТРРУУККППВВННИИХХ  ССТТУУДДИИЈЈАА  УУ  ББЕЕППГГРРААДДУУ  

  

 

 

 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду, у складу са стратегијпм пбезбеђеоа 

квалитета услпва рада, а у циљу ппбпљщаоа квалитета студијских прпграма и квалитета наставе и 

наставнпг прпцеса кап и щкпле у целини, пд краја 2009. гпдине спрпвпди кпнтинуирану анкету међу 

студентима свих гпдина пснпвних струкпвних студија. 

Студенти пппуоавају анкетне фпрмуларе кпји се пднпсе на квалитет наставнпг прпцеса, пбјективнпст 

пцеоиваоа, услпве и прганизацију студијскпг прпграма, квалитет рада пргана управљаоа и 

студентске службе и инфпрмаципни систем Щкпле.  

Анкета је анпнимна и на дпбрпвпљнпм принципу. 

На пснпву дпбијених ппдатака  из анкете, сашиоен је пвај Извещтај.  

Извещтај је разматран и усвпјен пд стране Кпмисије за сампвреднпваое и кап такав је дпступан свим 

кприсницима и биће пбјављен на сајту Щкпле. 



 

 

1. Циљ студентскпг вреднпваоа 

Анкетиртаое студената п педагпщкпм раду наставника и сарадника деп је нпвпг усппстављенпг 

институципналнпг система управљаоа квалитетпм, кпји треба да пбезбеди  унапређеое рада Щкпле 

у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета, развијаое културе квалитета, кап и мптивисаое свих 

заппслених наставника и сарадника за веће лишнп залагаое и ппщтпваое утврђених стандарда 

квалитета. Неппсредни циљ анкетираоа бип је да се испита какп студенти пцеоују педагпщки рад 

свпјих наставника и сарадника,  какп би се ташнп и пбјективнп прпценип квалитет и утврдилп у кпјим 

сегментима наставе квалитет рада није на задпвпљавајућем нивпу, кап и да се прпјектују адекватне 

мере и активнпсти у циљу превазилажеоа упшених слабпсти.  

Ппред наведенпг, циљ студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника Виспке туристишке 

щкпле у Бепграду, јесте фпрмираое мищљеоа студената п педагпщкпм раду наставника, кпје се 

узима у пбзир приликпм утврђиваоа пцене п резултатима педагпщкпг рада наставника у ппступку 

избпра у зваое наставника. 

Резултати судентскпг вреднпваоа кпристе се и за редпвнп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг 

прпцеса кап деп ппщте пплитике у пбласти пбезбеђеоа квалитета виспкпг пбразпваоа у щкпли. 

2. Пдгпвпрнпст за прганизацију 

На седници Наставнпг већа Виспке туристишке  щкпле у Бепграду кпја је  пдржана 09.02.2011.гпд., 

дпнета је пдлука п усвајаоу: Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке 

туристишке щкпле у Бепграду. У тпку претхпдних 5 гпдина Кпмисија је у кпнтинуитету реализпвала 

прпцес сампвреднпваоа. На пснпву шл. 4. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета 

Виспке туристишке щкпле у Бепграду, Наставнп веће ВТЩ у Бепграду је на седници пдржанпј 

09.02.2011. дпнелп пдлуку п именпваоу нпве кпмисије за сампвреднпваое у саставу:  

др Виплета Тпщић, прпфеспр, председник; 

др Гепрги Генпв, предаваш, шлан; 

др Зпран Миленкпвић, прпфеспр, шлан; 

мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан; 

Бпркп Зимпоић, сарадник, шлан; 

Александар Радпсављевић, референт за матишну коигу, шлан; 

Славица Младенпвић, студент, бр. индекса 183/2008, шлан. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије утврђен је брпј, делпкруг и нашин рада кпмисије кап и друга питаоа 

пд знашаја за рад кпмисије. 

У пквиру Правилника п сампвреднпваоу, кап један пд сегмената дефинисан је прпцес студентскпг 

вреднпваоа педагпщкпг рада наставника. Пвај правилник је представљап пснпву за рад Кпмисије у 

дпмену студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника.   



 

 

3. Време спрпвпђеоа студентскпг вреднпваоа квалитета наставнпг 
прпцеса 

У циљу щтп ефикаснијег рада и прикупљаоа щтп пбимнијег анкетнпг материјала, студентима је 

пмпгућенп кпнтинуиранп пппуоаваое анкете путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Кпмисија је пдлушила да се у резултат студентскпг сампвреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

укљуше електрпнски анкетни листићи пппуоени у перипду пд 01.04.2011. – 31.03.2012. гпд. 

Претхпдни пресек изврщен је априла 2011. за трпгпдищои перипд. 

Структура анкетних листића, питаоа, ппнуђени пдгпвпри, кап и нашин мереоа и презентпваоа 

резултата анкете су тпкпм целпг пвпг временскпг интервала пстали непрпмеоени, такп да су 

резултати уппредиви. 

4. Метпдплпгија вреднпваоа 

Кпмисија је крпз некпликп састанака дефинисала и искристалисала технике прикупљаоа ппдатака 

базираних на Анкетнпј метпди, кпја је предлпжена Правилникпм п сампвреднпваоу, и утврдила 

задатке ппјединих шланпва Кпмисије.  

Кљушне пдреднице усвпјенпг нашина рада су следеће: 

 Анкета се прикупља у електрпнскпм пблику путем студентскпг инфпрмаципнпг система 

 Електрпнски се анкетирају сви студенти кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему - 

студенти I, II и III гпдине, апсплвенти и диплпмирани студенти 

 Електрпнска анкета се спрпвпди кпнтинуиранп 

 При пцеоиваоу наставника, студент мпже самп једнпм пппунити анкету за пдређени 

предмет и тп пд тренутка када тај предмет пплпжи 

 При пцеоиваоу пргана управљаоа, студентске службе и инфпрмаципнпг система Щкпле, 

студенту су дпступне анкете, невезанп за гпдину студија или статус на студијама, с тим да 

сваку анкету мпже пппунити самп једнпм 

 Какп би се испунип захтев пбјективнпсти - да један студент не мпже вище пута пппунити исту 

анкету, у инфпрмаципнпм систему се за брпј индекса студента везује ппдатак п анкети кпју је 

пппунип 

 Какп би се испунип захтев анпнимнпсти, у инфпрмаципнпм систему се ппдаци п датим 

пценама, пдгпвприма и кпментарима не везују за брпј индекса студента 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр даје нумеришкпм пценпм приказују се средопм 

вреднпщћу (аритметишка средина) 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр бира кап један пд ппнуђених, приказују се 

прпцентуалним ушещћем датих пдгпвпра 

 Пбрада ппдатака врщи се аутпматски 

 За тајнпст ппдатака пдгпвпрни су заппслени на ппслпвима развпја и пдржаваоа 

инфпрмаципнпг система и шланпви Кпмисије 

 Неаутпризпваним лицима није дпзвпљен приступ анкетнпм материјалу 



 

 

 Пбрађени ппдаци предају се Управи Щкпле и презентују Наставнпм већу 

 Резултати анкете саппщтавају се наставницима и сарадницима према Правилнику; наставник 

мпже дпбити Извещтај п сппственпј пцени у щтампанпм пблику или електрпнским путем крпз 

наставнишки инфпрмаципни систем 

Изглед електрпнских фпрми са питаоима дат је на следећпј слици. 

 

5. Пбим узпрка и карактеристике прпцедуре вреднпваоа  

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", пппуоена су 402 

електрпнска анкетна листића, дпк је у пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" пппуоенп 346 

електрпнских анкетних листића. 

Свакп ппјединашнп питаое у анкети има разлишит брпј важећих пдгпвпра, ппщтп студент мпже да 

пстави ппјединп питаое непдгпвпреним, пднпснп да се пдлуши за ппцију "Не мпгу да пдгпвприм". 

Такав пдгпвпр на питаое сматра се неважећим. 

Анкета је кпнтинуиранп дпступна свим студентима кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему.  

Анкете се пднпсе на све активне наставнике и сараднике. Студент има мпгућнпст да пппуни анкету за 

наставника/предмет кпд кпга је пплпжип испит. У пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", 

студент пцеоује педагпщки рад наставника/сарадника тпкпм предаваоа и вежби. Питаоа су 

следећа: 

1. У кпјпј мери су предаваоа / вежбе пвпг наставника јасна и разумљива? 

2. Пцените усаглащенпст темпа предаваоа са пбимпм градива и предзнаоем студената 

3. Припремљенпст наставника за шас (ппзнаваое материје, примери, презентације) 

4. У кпјпј мери наставник ппщтује термине за наставу (дплази на наставу, не касни)? 



 

 

5. У кпјпј мери наставник ппдстише студента на активнпст, размищљаое и ушествпваое у 

настави? 

6. Пцените кпмуникативнпст наставника (разгпвпр са студентима, пдгпвараое на питаоа, 

спремнпст на сарадоу ван наставе) 

7. Пцените у кпјпј мери је наставник дпступан на кпнсултацијама 

8. У кпјпј мери наставник навпди практишне примере тпкпм предаваоа и вежби? 

9. Пцените пбим, квалитет и дпступнпст литературе 

Пдгпвпри на сва наведена питаоа дају се у пблику нумеришке пцене пд 1 (најлпщије) дп 5 (најбпље). 

У пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" студенти пцеоују наставнике и сараднике кап 

испитиваше на испитима, пднпснп кплпквијумима. Питаоа су следећа: 

1. Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 

2. Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 

3. Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 

4. Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 

Пдгпвпри на питаоа су ппнуђени у пблику "ДА"-"НЕ" на првп и шетвртп питаое, пднпснп "ДА"-

"ДЕЛИМИШНП"-"НЕ" на другп и треће питаое. 

Анкете везане за рад Щкпле 

У пквиру анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", пппуоена су 63 анкетна листића. У 

пвпј анкети студенти пцеоују Щкплу крпз разлишите аспекте студентскпг живпта. Питаоа у анкети су 

следећа: 

1. Да ли сте уппзнати са студијским прпгрампм и планпм наставе на предметима? 

2. Да ли сте уппзнати са терминима и нашинпм пплагаоа испита? 

3. Да ли је расппред наставе дпступан? 

4. Да ли је расппред кпнсултација дпступан? 

5. Да ли сте задпвпљни студијским прпгрампм? 

6. У кпјпј мери сте задпвпљни прганизацијпм струшне праксе? 

7. Какп пцеоујете радне услпве у Щкпли (температура, хигијена, псветљенпст, дпвпљан брпј 

прпстприја и места за седеое) 

8. Да ли сте задпвпљни технишким средствима кпје пбезбеђује Щкпла (прпјектпри, пзвушеое, 

рашунари, Интернет) 

9. Да ли сте задпвпљни радним временпм Щкпле? 

10. Да ли сте задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке? 

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске 

службе", пппуоенп је 46 анкетних листића. Пва анкета студентима пружа мпгућнпст да пцене 

администрацију Щкпле, и тп пцеоујући пргане управљаоа, студентску службу и секретаријат. Питаоа 

у пквиру пве анкете су следећа: 

1. Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 

2. Пргани управљаоа на адекватан нашин рещавају кпнфликте 

3. Да ли сте уппзнати са терминима у кпјим пргани управљаоа примају студенте? 

4. Пцените рад пргана управљаоа Щкпле 

5. Студенти су укљушени у дпнпщеое пдлука 

6. Студентска служба прима студенте у за тп пдређеним терминима 

7. Да ли сте задпвпљни радпм студентске службе? 



 

 

8. Секретаријат прима студенте у за тп пдређеним терминима 

9. Секретаријат инфпрмище студенте п правилима и тпку студија 

10. Пцените рад секратаријата Щкпле 

Ппсебна анкета се пднпси на рад Инфпрмаципнпг система Щкпле. У пквиру пве анкете пппуоенп је 

55 анкетних листића. Питаоа су следећа: 

1. Пцените квалитет инфпрмација на сајту Щкпле (ажурнпст, ташнпст) 

2. Пцените изглед сајта Щкпле 

3. Да ли се на сајту налазе сви пптребни садржаји? 

4. Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту? 

5. Да ли мислите да је пптребнп увпђеое ћирилишнпг писма на сајту Щкпле? 

6. Да ли мислите да је кприснп и уппщте пптребнп имати систем пппут Индекс-а? 

7. Пцените кпликп шестп улазите у Индекс (1 - скпрп никад; 5 - скпрп свакпдневнп) 

8. Да ли сматрате да је Индекс лак за кприщћеое? 

9. Да ли сте имали прпблема приликпм пријаве испита прекп Индекса? 

10. Да ли мислите да је пптребнп дпдати неке нпве мпгућнпсти у Индексу? (акп је пдгпвпр ДА, 

мплимп Вас да свпје предлпге наведете у кпментару) 

11. Пцените студентски систем ИНДЕКС 

Тпкпм прпцеса анкетираоа стрпгп се ппщтују принципи пбјективнпсти и анпнимнпсти. 

Такпђе, ппщтује се тајнпст ппдатака, кпји су дпступни кприсницима анкете.  

6. Анализа резултата 

Није рађена прецизна статистишка кпрелаципна анализа ппвезанпсти прпсека (нивпа знаоа) 

студената кпји су ушествпвали у анкети и пцена кпје су дпдељивали наставницима и сарадницима, 

али је дат графишки приказ кпји илуструје да генералнп пцена не зависи пд ппказанпг нивпа знаоа. 

Детаљни резултати анкете, са структурпм анкетираних студената пп свакпм питаоу, приказани су у 

прилпзима: 

 АНКЕТА - Квалитет наставнпг прпцеса 

 АНКЕТА - Пбјективнпст пцеоиваоа 

 АНКЕТА - Услпви и прганизација студентскпг прпграма 

 АНКЕТА - Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе 

 АНКЕТА - Инфпрмаципни систем Щкпле 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет наставнпг прпцеса" су следећи: 

 

Из наведенпг се мпже видети да је педагпщки рад наставника Щкпле, према перцепцији студената, 

пцеоен врлп дпбрп (4,30). 

Најбпље је пцеоена припремљенпст наставника за шас (4,54), а пдмах затим и ппщтпваое термина 

наставе (4,49). 

Студенти сматрају и да су предаваоа генералнп разумљива, наставници пстварују дпбру 

кпмуникацију са студентима и дпступни су на кпнсултацијама. Псим тпга студенти вепма виспкп 

вреднују и навпђеое практишних примера и квалитет литературе.  

Најлпщије је пцеоенп ппдстицаое студената на активнпст и ушествпваое (4,08), а међу нижим 

пценама је и усаглащенпст темпа и пбима градива са предзнаоем студента (4,10), где свакакп има 

прпстпра за напредак. 

 2011 2012 

Квалитет наставнпг прпцеса (брпј листића) 3422 402 

Квалитет наставнпг прпцеса (укупнп) 4,28 4,30 

Пцена разумљивпсти предаваоа 4,23 4,28 

Пцена ппщтпваоа термина наставе 4,43 4,49 

Пцена дпступнпти на кпнсултацијама 4,51 4,26 

 

У пднпсу на перипд претхпднпг сампвреднпваоа, приметан је слаб раст студентске пцене 

квалитета наставе. Мпже се закљушити да је квалитет наставе пстап на истпм нивпу кап претхпдних 

гпдина, щтп узимајући у пбзир релативнп виспку врлп дпбру пцену, представља дпбар исхпд. 

Пд свих релевантних питаоа, јединп пцена дпступнпсти на кпнсултацијама бележи пад, и требалп би 

впдити рашуна да се тп не претвпри у тренд. 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа", су следећи: 

 

Резултати ппказују да прекп три шетвртине студената нема замерке на пбјективнпст пцеоиваоа. 

Студенти сматрају да је критеријум пцеоиваоа унапред ппзнат (82%), кап и да пцена пдгпвара 

ппказанпм знаоу (82%). Велика већина такпђе сматра да су предиспитне пбавезе адекватнп 

вреднпване (79%), а исти брпј студената мисли да прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме 

пцеоиваоа. 

Пшигледнп је да велика већина студената сматра да је пцеоиваое на испитима фер и пбјективнп.  

 2011 2012 

Пбјективнпст пцеоиваоа (брпј листића) 529 346 

Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 80% 82% 

Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 78% 79% 

Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 80% 79% 

Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 85% 82% 

 

Задпвпљствп студената је пп неким питаоима веће, а пп неким маое, с тим щтп разлике нигде нису 

драстишне, па се мпже закљушити да је квалитет пп питаоу пбјективнпсти пцеоиваоа пстап на истпм 

нивпу. 

Приметан је нагли пад брпја пппуоених листића, не самп за пву, већ за све анкете. Какп је у 

претхпднпм перипду кприщћеое студентскпг инфпрмаципнпг система билп услпвљенп 

пппуоаваоем анкете, пстварен је и изузетнп виспк брпј пппуоених електрпнских анкетних листића. 

У пвпј гпдини студенти нису били услпвљавани и брпј пппуоених листића ппказује реалан нивп 

заинтереспванпсти студената да утишу на ппвећаое квалитета наставе и уппщте рада Щкпле. 

 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", су следећи: 

 

Према резултатима, скпрп сви студенти су сагласни да су расппреди наставе и кпнсултација увек 

дпступни (98% и 95%). Такпђе, питаое да ли су студенти уппзнати са терминима пплагаоа испита 

нема ни један негативан пдгпвпр, а петина студената изјаснилп се да су са терминима уппзнати 

делимишнп. 

70% студената сматра да је уппзнатп са студијским прпгрампм, дпк пстали сматрају да да су 

уппзнати делимишнп. Радним временпм Щкпле је задпвпљнп 64% студената (незадпвпљнп је 15%), 

дпк је технишким средствима задпвпљнп тек нещтп прекп пплпвине студената. 

Исти брпј студената је задпвпљан ппремљенпщћу библиптеке, а најслабији резултат је дпбијен на 

питаоу да ли су студенти задпвпљни студијским прпгрампм (39%). Највећи брпј студената је 

делимишнп задпвпљан (49%), а 12% студената је незадпвпљнп. 

Радни услпви у щкпли пцеоени су прпсешнпм пценпм 3,31, а прганизација струшне праксе пценпм 

3,25. 



 

 

 

У табели се налази преглед датих пцена за нека пд најважнијих питаоа у претхпднпм перипду. 

 2011 2012 

Услпви и прганизација студијскпг прпграма 296 63 

Задпвпљни студијским прпгрампм 45% 39% 

Задпвпљни прганизацијпм праксе 3,41 3,25 

Пцена радних услпва у Щкпли 3,50 3,31 

Задпвпљни технишким средствима 52% 52% 

Задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке 62% 52% 

 

Брпј студената кпји су задпвпљни студијским прпгрампм је ппап и пптребнп је пбратити ппсебну 

пажоу на пвај аспект квалитета, кап најпсетљивији.  

Студенти су такпђе слабије пценили и прганизацију струшне праксе, кап и радне услпве у Щкпли.  

Задпвпљствп технишким средствима Щкпле је псталп на истпм нивпу, а највище је ппап брпј 

студената кпји су задпвпљни ппремљенпщћу библиптеке. 

И пвде је приметан знатнп маои брпј студената кпји су пппунили анкету. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе", су следећи: 

 

Према мищљеоу пплпвине студената, пргани управљаоа Щкпле уважавају мплбе студената (73%), 

али самп делимишнп рещавају кпнфликте на адекватан нашин (52%).  

Мпже се рећи да студенти сматрају да су инфпрмисани п терминима пријема (40%). Пргани 

управљаоа щкпле пцеоени су пценпм 3,30. 

Већина студената сматра да је самп делимишнп укљушенп у дпнпщеое пдлука (51%), или да нису 

укљушени уппщте (44%), а самп 5% оих сматра да јесу. 

Три шетвртине студената сматра да студентска служба ради и прима студенте у предвиђеним 

терминима, али студенти су оеним радпм углавнпм самп делимишнп задпвпљни (53%). 

У ппсматранпм перипду секретаријат је пцеоен пценпм 3,10. Студенти сматрају да секретар прима 

студенте у предвиђеним терминима (54%), а 39% оих цени да секретаријат пружа пптребне 

инфпрмације студентима. 

Ппсматрајући претхпдне перипде, упшава се слабија мптивисанпст студената да пцеоују рад пргана 

управе, студентске службе и секретара Щкпле.  



 

 

Ппдаци су п брпју пппуоених листића тпкпм претхпднпг перипда прилпжени су у табели, кап и 

преглед најрелевантнијих питаоа. 

 2011 2012 

Квалитет пргана управљаоа и студентске службе 337 46 

Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 77% 73% 

Пцена рада пргана управљаоа Щкпле 3,53 3,30 

Задпвпљни радпм студентске службе 35% 28% 

Пцена рада секретаријата Щкпле 3,50 3,10 

 

Брпј студената кпји су задпвпљни радпм студентске службе, је ппап, а истп се мпже рећи и за пцену 

секретаријата Щкпле и пргана управљаоа. Сви ппказатељи ппказују приметан пад.  

Треба узети у пбзир и да је узпрак, пднпснп брпј анкетних листића мнпгп маои, па је пвакве 

резултате пптребнп прихватити са резервпм. 

 



 

 

 
Сумарни резултати анкете "Инфпрмаципни систем Щкпле", су следећи: 

 

Студенти су задпвпљни изгледпм сајта Щкпле, а шак и вище квалитетпм инфпрмација, с тим щтп су 

инфпрмације бпље пцеоене (3,89), а изглед сајта малп слабије (3,68). 65% студената сматра да сајт 

пружа све пптребне инфпрмације, а сналажеое на сајту је лакп за 69% студената. 

Вище пд пплпвине студената сматра да није пптребнп увпђеое ћирилишне верзије сајта. 

Студенти прекп сајта Щкпле мпгу приступити и свпм инфпрмаципнпм систему "Индекс", за кпји се 

апсплутнп слажу у пцени да је неппхпдан кап и лак за кприщћеое. Студенти систем кпристе 

релативнп шестп. 

Са технишкпг аспекта и услуга кпје пружа систем, велика већина студената није имала прпблема у 

кприщћеоу, приликпм електрпнске пријаве испита (кпја представља најпсетљивији сегмент). Велика 

већина сматра да је систем пптпун и да не ппстпје нпви елементи кпје би треблп увести. 

Студентски инфпрмаципни систем, пцеоен је врлп дпбрпм прпсешнпм пценпм 4,35. 



 

 

Прпмене пвих ппказатеља ппказују раст у пднпсу на претхпдни перипд, щтп представља сплидан 

успех и пдражава квалитет планираоа и имплементације инфпрмаципнпг система. 

 

 2011 2012 

Инфпрмаципни систем Щкпле (брпј листића) 347 55 

Пцена квалитета инфпрмација на сајту Щкпле 3,99 3,89 

Пцена изгледа сајта Щкпле 3,81 3,68 

Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту 83% 69% 

Пцена студентскпг система "Индекс" 4,31 4,35 

 

Квалитет инфпрмација на сајту Щкпле је пцеоен врлп дпбрп. Пцена изгледа сајта је такпђе 

кпнстантнп врлп дпбра, али у пвпј гпдини бележи пад, щтп важи и за задпвпљствп студената 

мпгућнпщћу прпналажеоа пптребних инфпрмација. С пбзирпм да су измене сајта мпгуће релативнп 

лакп, прилагпђаваое веб сајта студентским пптребама не би требалп да представља превелики 

прпблем. 

Студентски инфпрмаципни систем је пцеоен кпнстантнп виспкпм врлп дпбрпм. 

И пвде је тпкпм гпдина упшен пад брпја студената заинтереспваних да пцене рад Щкпле. 

 

7. Преднпсти и недпстаци спрпведене метпдплпгије 

Кљушне преднпсти наведених прпцедура су: 

 Кпнтинуиранпст прпцеса 

 Ппједнпстављеое прпцеса анкетираоа 

 Једнпставнп креираое и уређиваое анкета 

 Ангажпваое малпг брпја заппслених 

 Анкета не ремети наставни прпцес и студентски живпт 

 Анпнимнпст 

 Тајнпст ппдатака 

 Вепма мала мпгућнпст злпупптребе, врщеоа утицаја, манипулисаоа ппдацима 

 Елиминисаое фактпра грещке приликпм унпса ппдатака 

 Аутпматска пбрада и дпступнпст резултата у свакпм тренутку 

Кап недпстаци у прпцесу спрпвпђеоа прпцедуре сампвреднпваоа мпгли би се истаћи: 

 Недпстатак ппщтег пквира кпјим би била дефинисана питаоа и минимални резултат кпји се 

сматра прихватљивим 

 Пбрада резултата се свпди на прпцентуални удеп пдгпвпра и аритметишку средину пцена. 

Иакп су илустративни, резултатима недпстаје детаљнија статистишка анализа 

 Не ппстпје кпрекципни кпефицијенти кпји би квалитетније пдсликали утицај студентске пцене 

(на пример: Није истп да ли прпфеспра пцеоује студент кпји је на свим предаваоима и пнај 



 

 

кпји је бип на ппла предаваоа, или није иста тежина Питаоа 1: "У кпјпј мери су предаваоа / 

вежбе пвпг наставника јасна и разумљива" и Питаоа 4: "У кпјпј мери наставник ппщтује 

термине за наставу?" 

 Недпстатак мптивације студената да пппуне анкету – иакп је брпј студената кпји пппуоавају 

анкету већи у пднпсу на претхпдни ппсматрани перипд, пшигледнп је да студенти нису 

претеранп заинтереспвани да пппуоавају анкете, ппсебнп пне кпје перципирају кап 

„технишка“ питаоа (пргани управљаоа и студентска служба, прганизација студијскпг 

прпграма, инфпрмаципни систем), дпк анкете везане за „псетљивије“ теме (настава, 

пцеоиваое), имају већи пдзив. Исппставља се да услпвљаваое студената кпје је примеоенп 

тпкпм перипда 2010/2011 даје мнпгп бпље резултате пп питаоу брпја пппуоених анкета. 

8. Пптенцијални кприсници резултата евалуације педагпщкпг рада 
наставника 

Спрпведена анкета је изузетнп бпгата инфпрмативна грађа за анализе са разлишитих аспеката. 

Пптенцијални кприсници резултата мпгу се разврстати у две групе: интерне и екстерне. 

Кап интерне кприснике Кпмисија за сампвреднпваое преппзнаје: 

 Првенственп наставнике и сараднике шији педагпщки рад је вреднпван 

 Студенте у циљу ппбпљщаоа квалитета студија 

 Заппслене у администрацији и управу Щкпле 

 Кпмисије и пргане ангажпване на изменама и унапређеоу студијских прпграма 

 Избпрну кпмисију при избпру наставника у зваое 

У екстерне кприснике спадају: 

 Представници министарства  

 Наципнални савет за акредитацију виспкпг пбразпваоа 

 Кпмисија за акредитацију 

 Ппслпвни партнери 

Пви екстерни кприсници мпгу дппринети Акредитацији нпвих студијских прпграма ВТЩ-е у Бепграду, 

на пснпву дпкументпваних и дпказаних ппступака п сппспбнпсти кадрпва виспкппбразпвних 

институција за сампевалуацију и унапређеое пбразпвнпг прпцеса. 

9. Предлпзи за унапређеое квалитета прпцеса студентскпг 
вреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

Какп је прпцес студентскпг сампвреднпваоа трајан, неппхпднп је кпнтинуиранп предузимати 

кпрективне мере и унапређеоа метпдплпгије, у циљу свепбухватнпг ппдизаоа квалитета пбразпвнпг 

прпцеса. 

Предлпзи за унапређеое рада Кпмисије за сампвреднпваое:  

 Ппвећати брпј пппуоених анкетних листића, билп мптивисаоем студената да пппуне анкету, 

билп услпвљаваоем, уз ппрез да присиљаваое не прпизведе негативан ефекат. 

 Фпрмирати метпдплпгију и креирати анкету за заппслене, ради пцеоиваоа рада Щкпле и 

пргана управљаоа. 



 

 

 Ппбпљщати метпдплпгију пбраде резултата, а самим тим и спфтверску ппдрщку за 

електрпнскп прикупљаое ппдатака и аутпматизпвану пбраду. 

 Унапредити квалитет и једнпставнпст анкетних питаоа, али уз пшуваое уппредивпсти 

резултата, кпликп је гпд мпгуће. 

Предлпзи за унапређеое рада Щкпле и наставнпг прпцеса: 

 Унапредити квалитет студијских прпграма, садржајнп и квалитативнп. 

 У инфпрмаципнпм систему пмпгућити ппделу пп групама и терминима ради бпље 

прганизације пплагаоа испита. Дпдати инфпрмације п кплпквијумима и пракси, пмпгућити 

пријаву студената за струшну праксу. 

 Ппбпљщати радне услпве у Щкпли, у складу са финансијским мпгућнпстима. 

 Ппсветити пажоу мпдернизацији библиптеке пп пбиму струшне и актуелне литературе. 

 Дпдатнп унапредити рад и ефикаснпст Студентске службе. 

 Унапредити рад секретаријата и кпмуникацију са студентима. 

 Унапредити прганизацију и кпнтрплу пбављаоа струшне праксе. Укљушити вище наставника и 

ппдржати прганизацију праксе и расппређиваое студената у инфпрмаципнпм систему. 

 Ппвећати ушещће студената у прпцесу дпнпщеоу пдлука у Щкпли. 

 Ппвећати кплишину релевантних садржаја кпји интересују студенте на сајту Щкпле, 

редизајнирати изглед сајта и ппбпљщати прганизацију. 

 Пружити ппмпћ наставницима у настпјаоу да се унапреди интерактивнпст и укљушиваое 

студената тпкпм наставе, кап и прпналажеое дпбрих примера из праксе. 

 Кпнстантнп унапређивати педагпщки рад, рад администрације, инфпрмаципни систем, 

студентски живпт, шак и у пним сегментима кпји су према пвпм извещтају дпбрп пцеоени. 

10. Закљушак 

На пснпву анкетнпг материјала кпји се пднпси на квалитет наставнпг прпцеса и пбјективнпст 

пцеоиваоа, мпже да се закљуши су наставници и сарадници вепма дпбрп или шак пдлишнп пцеоени 

пд стране студената. Дпбијене прпсешне пцене представљају адекватан индикатпр педагпщкпг рада  

наставника и сарадника. 

Ппјединашни резултати (бпдпви, кпментари...) дпступни су свакпм наставнику и сараднику лишнп.  

Анкета представља прпцес кпнтинуиранпг унапређеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада кап и квалитета педагпщкпг рада наставника и сарадника, щтп је пптврђенп и пвај пут. 

Убудуће Щкпла ће наставити да пружа јпщ већу ппдрщку наставницима и сарадницима ради 

унапређеоа оихпвих педагпщких сппспбнпсти, ппсебнп за примену интерактивних пблика рада и 

адекватнпг праћеоа рада студената и пцеоиваоа оихпвих знаоа и вещтина. За квалитет наставе пд 

изузетне је важнпсти ппсебнп у ппљу туристишке делатнпсти  да студенти раде у малим групама, 

ппсебнп када је реш п настави на струшнп-апликативним предметима кпја ппдразумева примену 

интерактивних метпда рада.  



 

 

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете фпрмиране су и утврђене пцене п резултатима педагпщкпг 

рада наставника, кпје су пд знашаја у ппступку избпра у зваое наставника. Резултати студентскпг 

вреднпваоа кпристе се за кпнтинуиранп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса. 

Сталне и пбјективне анкете студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника, 

пмпгућавају унапређеое наставнпг рада на свакпм предмету и предузимаое кпрективних мера у 

слушају крщеоа принципа пбразпвнпг система. 

Ппдаци и прикази изнети у Извещтају, ппказују да, већи брпј  наставника има виспк углед кпд свпјих 

студената и да кплектив кап целина пружа квалитетнп знаое из пдгпварајућих струшних и наушних 

пбласти.  

У пднпсу на претхпдни перипд су пцене везне за наставу и пцеоиваое пстале на истпм нивпу или су 

шак благп ппбпљщане. 

На пснпву резултата анкете мпже се кпнстатпвати  да се већина студената  изјаснила да је задпвпљна 

или делимишнп задпвпљна студијским прпгрампм кпји ппхађа, кап и наставним садржајем предмета.  

Пцена студената услпвима рада Виспке туристишке щкпле струкпвних студија је самп задпвпљавајућа. 

Интенција је да се прпстпр и ппрема псавремене, али најшещће финансијска пгранишеоа тп не 

дпзвпљавају. 

Брпј студената кпји су задпвпљни радпм и ппремљенпщћу библиптеке ппада, такп да ће тпкпм 

наредних гпдина бити пптребна већа улагаоа у набавку нпвих публикација.  

Крпз анкете се редпвнп и систематски прате, кпнтрплищу и пцеоују рад пргана управљаоа, 

секретаријата и студентске службе, при шему је ппсебна пажоа ппсвећена праћеоу и пцеоиваоу 

оихпвпг пднпса према студентима и мптивације у раду са студентима. 

Резултати анкетираоа ппказали су да ппстпји прпстпр за унапређеое рада щкплске администрације. 

Пвде се првенственп мисли на аспект кпмуникације, инфпрмисаоа  и изградое културе прјентисане 

ка студентима (клијентима). Пвп је пд пгрпмнпг знашаја за изградоу имича Щкпле. 

Веб сајт Щкпле је пцеоен врлп дпбрп, кап и студентски инфпрмаципни систем, щтп не знаши да не 

ппстпје мпгућнпсти за оихпвп даље унапређиваое у циљу јпщ веће инфпрмисанпсти, лакпће 

кприщћеоа, вище мпгућнпсти, безбеднпсти, ппвезанпсти будућих, садащоих и диплпмираних 

студената, наставника и щкплске администрације и интеграције прпцеса наставе и прпвере знаоа у 

мпдерне инфпрмаципне тпкпве. Преппрука унапређеоа веб сајта је у смислу мпдернизације дизајна, 

али и бпље прегледнпсти и ажурнпсти. 

Щкпла ће перманентнп уређивати инфраструктуру какп би пбезбедип редпвнп и систематскп 

прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцену квалитета.  

Ппдаци и прикази изнети у претхпдним ппглављима Извещтаја, ппказују да  је Щкпла кап систем, у 

виђеоу студената,  пцеоена врлп дпбрп.  

Анкетпм је фпрмиранп мищљеое п раду Щкпле кап целине у прганизаципнпм, педагпщкпм и 

квалитативнпм смислу. Кпмисија за сампвреднпваое прпцеоује да је таква пцена дпбра пснпва за 

пружаое услуга квалитетнпг пбразпваоа и да је кплектив, кап целина спреман и сппспбан за даља 

унапређеоа и ппбпљщаоа свпг пбразпвнпг система.  



 

 

Треба наппменути да ће се временпм кпнтрпла квалитета студијских прпграма врщити и крпз 

анализу успещнпсти студираоа, а ппсебнп интересантна анализа биће на пснпву анкете 

диплпмираних студената и ппслпдаваца. 

Щкпла ће убудуће ппсебнп впдити рашуна п тпме да се анкетпм утврђени недпстаци уклпне, 

применпм пдређених кпрективних мера и унапређиваоем  метпдплпгије рада  у циљу свепбухватнпг 

ппдизаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса. 

Какп су анкете знашајан механизам кпнтинуиранпг праћеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада у нареднпм перипду треба анимирати студенте да у щтп већем брпју приступе 

анкетираоу 

Извещтај п резултатима анкетираоа били су предмет разматраоа на састанцима Кпмисије за 

пбезбеђеое и унапређеое квалитета и седницама Наставнпг већа Щкпле. 
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На пснпву прпписаних услпва шланпм 15. и 17. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл.гласник РС бр.76/05) 

за сампвреднпваое, пцеоиваое, пбезбеђеое и унапређеое и развпј квалитета виспкпщкплске 

устанпве, а у складу са усвпјенпм стратегијпм пбезбеђеоа квалитета и услпва рада Виспке туристишке 

щкпле струкпвних студија у Бепграду, дана 15.04.2013. гпдине, Кпмисија за сампвреднпваое ппднпси 

следећи:   
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ВВИИССППККЕЕ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧККЕЕ  ШШККППЛЛЕЕ  ССТТРРУУККППВВННИИХХ  ССТТУУДДИИЈЈАА  УУ  ББЕЕППГГРРААДДУУ  

  

 

 

 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду, у складу са стратегијпм пбезбеђеоа 

квалитета услпва рада, а у циљу ппбпљщаоа квалитета студијских прпграма и квалитета наставе и 

наставнпг прпцеса кап и щкпле у целини, пд краја 2009. гпдине спрпвпди кпнтинуирану анкету међу 

студентима свих гпдина пснпвних струкпвних студија. 

Студенти пппуоавају анкетне фпрмуларе кпји се пднпсе на квалитет наставнпг прпцеса, пбјективнпст 

пцеоиваоа, услпве и прганизацију студијскпг прпграма, квалитет рада пргана управљаоа и 

студентске службе и инфпрмаципни систем Щкпле.  

Анкета је анпнимна и на дпбрпвпљнпм принципу. 

На пснпву дпбијених ппдатака  из анкете, сашиоен је пвај Извещтај.  

Извещтај је разматран и усвпјен пд стране Кпмисије за сампвреднпваое и кап такав је дпступан свим 

кприсницима и биће пбјављен на сајту Щкпле. 



 

 

1. Циљ студентскпг вреднпваоа 

Анкетиртаое студената п педагпщкпм раду наставника и сарадника деп је нпвпг усппстављенпг 

институципналнпг система управљаоа квалитетпм, кпји треба да пбезбеди  унапређеое рада Щкпле 

у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета, развијаое културе квалитета, кап и мптивисаое свих 

заппслених наставника и сарадника за веће лишнп залагаое и ппщтпваое утврђених стандарда 

квалитета. Неппсредни циљ анкетираоа бип је да се испита какп студенти пцеоују педагпщки рад 

свпјих наставника и сарадника,  какп би се ташнп и пбјективнп прпценип квалитет и утврдилп у кпјим 

сегментима наставе квалитет рада није на задпвпљавајућем нивпу, кап и да се прпјектују адекватне 

мере и активнпсти у циљу превазилажеоа упшених слабпсти.  

Ппред наведенпг, циљ студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника Виспке туристишке 

щкпле у Бепграду, јесте фпрмираое мищљеоа студената п педагпщкпм раду наставника, кпје се 

узима у пбзир приликпм утврђиваоа пцене п резултатима педагпщкпг рада наставника у ппступку 

избпра у зваое наставника. 

Резултати судентскпг вреднпваоа кпристе се и за редпвнп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг 

прпцеса кап деп ппщте пплитике у пбласти пбезбеђеоа квалитета виспкпг пбразпваоа у щкпли. 

2. Пдгпвпрнпст за прганизацију 

На седници Наставнпг већа Виспке туристишке  щкпле у Бепграду кпја је  пдржана 09.02.2011.гпд., 

дпнета је пдлука п усвајаоу: Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке 

туристишке щкпле у Бепграду. У тпку претхпдних 5 гпдина Кпмисија је у кпнтинуитету реализпвала 

прпцес сампвреднпваоа. На пснпву шл. 4. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета 

Виспке туристишке щкпле у Бепграду, Наставнп веће ВТЩ у Бепграду је на седници пдржанпј 

09.02.2011. дпнелп пдлуку п именпваоу нпве кпмисије за сампвреднпваое у саставу:  

др Виплета Тпщић, прпфеспр, председник; 

др Гепрги Генпв, предаваш, шлан; 

др Зпран Миленкпвић, прпфеспр, шлан; 

мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан; 

Бпркп Зимпоић, сарадник, шлан; 

Александар Радпсављевић, референт за матишну коигу, шлан; 

Славица Младенпвић, студент, бр. индекса 183/2008, шлан. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије утврђен је брпј, делпкруг и нашин рада кпмисије кап и друга питаоа 

пд знашаја за рад кпмисије. 

У пквиру Правилника п сампвреднпваоу, кап један пд сегмената дефинисан је прпцес студентскпг 

вреднпваоа педагпщкпг рада наставника. Пвај правилник је представљап пснпву за рад Кпмисије у 

дпмену студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника.   



 

 

3. Време спрпвпђеоа студентскпг вреднпваоа квалитета наставнпг 
прпцеса 

У циљу щтп ефикаснијег рада и прикупљаоа щтп пбимнијег анкетнпг материјала, студентима је 

пмпгућенп кпнтинуиранп пппуоаваое анкете путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Кпмисија је пдлушила да се у резултат студентскпг сампвреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

укљуше електрпнски анкетни листићи пппуоени у перипду пд 01.04.2012. – 31.03.2013. гпд. 

Претхпдни пресек изврщен је априла 2012. за перипд пд 1. априла 2011. дп 31. марта 2012. гпдине. 

Структура анкетних листића, питаоа, ппнуђени пдгпвпри, кап и нашин мереоа и презентпваоа 

резултата анкете су тпкпм целпг пвпг временскпг интервала пстали непрпмеоени, такп да су 

резултати уппредиви. 

4. Метпдплпгија вреднпваоа 

Кпмисија је крпз некпликп састанака дефинисала и искристалисала технике прикупљаоа ппдатака 

базираних на Анкетнпј метпди, кпја је предлпжена Правилникпм п сампвреднпваоу, и утврдила 

задатке ппјединих шланпва Кпмисије.  

Кљушне пдреднице усвпјенпг нашина рада су следеће: 

 Анкета се прикупља у електрпнскпм пблику путем студентскпг инфпрмаципнпг система 

 Електрпнски се анкетирају сви студенти кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему - 

студенти I, II и III гпдине, апсплвенти и диплпмирани студенти 

 Електрпнска анкета се спрпвпди кпнтинуиранп 

 При пцеоиваоу наставника, студент мпже самп једнпм пппунити анкету за пдређени 

предмет и тп пд тренутка када тај предмет пплпжи 

 При пцеоиваоу пргана управљаоа, студентске службе и инфпрмаципнпг система Щкпле, 

студенту су дпступне анкете, невезанп за гпдину студија или статус на студијама, с тим да 

сваку анкету мпже пппунити самп једнпм 

 Какп би се испунип захтев пбјективнпсти - да један студент не мпже вище пута пппунити исту 

анкету, у инфпрмаципнпм систему се за брпј индекса студента везује ппдатак п анкети кпју је 

пппунип 

 Какп би се испунип захтев анпнимнпсти, у инфпрмаципнпм систему се ппдаци п датим 

пценама, пдгпвприма и кпментарима не везују за брпј индекса студента 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр даје нумеришкпм пценпм приказују се средопм 

вреднпщћу (аритметишка средина) 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр бира кап један пд ппнуђених, приказују се 

прпцентуалним ушещћем датих пдгпвпра 

 Пбрада ппдатака врщи се аутпматски 

 За тајнпст ппдатака пдгпвпрни су заппслени на ппслпвима развпја и пдржаваоа 

инфпрмаципнпг система и шланпви Кпмисије 

 Неаутпризпваним лицима није дпзвпљен приступ анкетнпм материјалу 



 

 

 Пбрађени ппдаци предају се Управи Щкпле и презентују Наставнпм већу 

 Резултати анкете саппщтавају се наставницима и сарадницима према Правилнику; наставник 

мпже дпбити Извещтај п сппственпј пцени у щтампанпм пблику или електрпнским путем крпз 

наставнишки инфпрмаципни систем 

Изглед електрпнских фпрми са питаоима дат је на следећпј слици. 

 

5. Пбим узпрка и карактеристике прпцедуре вреднпваоа  

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", пппуоенп је 295 

електрпнских анкетних листића, дпк је у пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" пппуоенп 194 

електрпнска анкетна листића. 

Свакп ппјединашнп питаое у анкети има разлишит брпј важећих пдгпвпра, ппщтп студент мпже да 

пстави ппјединп питаое непдгпвпреним, пднпснп да се пдлуши за ппцију "Не мпгу да пдгпвприм". 

Такав пдгпвпр на питаое сматра се неважећим. 

Анкета је кпнтинуиранп дпступна свим студентима кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему.  

Анкете се пднпсе на све активне наставнике и сараднике. Студент има мпгућнпст да пппуни анкету за 

наставника/предмет кпд кпга је пплпжип испит. У пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", 

студент пцеоује педагпщки рад наставника/сарадника тпкпм предаваоа и вежби. Питаоа су 

следећа: 

1. У кпјпј мери су предаваоа / вежбе пвпг наставника јасна и разумљива? 

2. Пцените усаглащенпст темпа предаваоа са пбимпм градива и предзнаоем студената 

3. Припремљенпст наставника за шас (ппзнаваое материје, примери, презентације) 

4. У кпјпј мери наставник ппщтује термине за наставу (дплази на наставу, не касни)? 



 

 

5. У кпјпј мери наставник ппдстише студента на активнпст, размищљаое и ушествпваое у 

настави? 

6. Пцените кпмуникативнпст наставника (разгпвпр са студентима, пдгпвараое на питаоа, 

спремнпст на сарадоу ван наставе) 

7. Пцените у кпјпј мери је наставник дпступан на кпнсултацијама 

8. У кпјпј мери наставник навпди практишне примере тпкпм предаваоа и вежби? 

9. Пцените пбим, квалитет и дпступнпст литературе 

Пдгпвпри на сва наведена питаоа дају се у пблику нумеришке пцене пд 1 (најлпщије) дп 5 (најбпље). 

У пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" студенти пцеоују наставнике и сараднике кап 

испитиваше на испитима, пднпснп кплпквијумима. Питаоа су следећа: 

1. Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 

2. Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 

3. Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 

4. Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 

Пдгпвпри на питаоа су ппнуђени у пблику "ДА"-"НЕ" на првп и шетвртп питаое, пднпснп "ДА"-

"ДЕЛИМИШНП"-"НЕ" на другп и треће питаое. 

Анкете везане за рад Щкпле 

У пквиру анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", пппуоенп је 33 анкетна листића. У 

пвпј анкети студенти пцеоују Щкплу крпз разлишите аспекте студентскпг живпта. Питаоа у анкети су 

следећа: 

1. Да ли сте уппзнати са студијским прпгрампм и планпм наставе на предметима? 

2. Да ли сте уппзнати са терминима и нашинпм пплагаоа испита? 

3. Да ли је расппред наставе дпступан? 

4. Да ли је расппред кпнсултација дпступан? 

5. Да ли сте задпвпљни студијским прпгрампм? 

6. У кпјпј мери сте задпвпљни прганизацијпм струшне праксе? 

7. Какп пцеоујете радне услпве у Щкпли (температура, хигијена, псветљенпст, дпвпљан брпј 

прпстприја и места за седеое) 

8. Да ли сте задпвпљни технишким средствима кпје пбезбеђује Щкпла (прпјектпри, пзвушеое, 

рашунари, Интернет) 

9. Да ли сте задпвпљни радним временпм Щкпле? 

10. Да ли сте задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке? 

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске 

службе", пппуоенп је 26 анкетних листића. Пва анкета студентима пружа мпгућнпст да пцене 

администрацију Щкпле, и тп пцеоујући пргане управљаоа, студентску службу и секретаријат. Питаоа 

у пквиру пве анкете су следећа: 

1. Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 

2. Пргани управљаоа на адекватан нашин рещавају кпнфликте 

3. Да ли сте уппзнати са терминима у кпјим пргани управљаоа примају студенте? 

4. Пцените рад пргана управљаоа Щкпле 

5. Студенти су укљушени у дпнпщеое пдлука 

6. Студентска служба прима студенте у за тп пдређеним терминима 

7. Да ли сте задпвпљни радпм студентске службе? 



 

 

8. Секретаријат прима студенте у за тп пдређеним терминима 

9. Секретаријат инфпрмище студенте п правилима и тпку студија 

10. Пцените рад секратаријата Щкпле 

Ппсебна анкета се пднпси на рад Инфпрмаципнпг система Щкпле. У пквиру пве анкете пппуоенп је 

55 анкетних листића. Питаоа су следећа: 

1. Пцените квалитет инфпрмација на сајту Щкпле (ажурнпст, ташнпст) 

2. Пцените изглед сајта Щкпле 

3. Да ли се на сајту налазе сви пптребни садржаји? 

4. Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту? 

5. Да ли мислите да је пптребнп увпђеое ћирилишнпг писма на сајту Щкпле? 

6. Да ли мислите да је кприснп и уппщте пптребнп имати систем пппут Индекс-а? 

7. Пцените кпликп шестп улазите у Индекс (1 - скпрп никад; 5 - скпрп свакпдневнп) 

8. Да ли сматрате да је Индекс лак за кприщћеое? 

9. Да ли сте имали прпблема приликпм пријаве испита прекп Индекса? 

10. Да ли мислите да је пптребнп дпдати неке нпве мпгућнпсти у Индексу? (акп је пдгпвпр ДА, 

мплимп Вас да свпје предлпге наведете у кпментару) 

11. Пцените студентски систем ИНДЕКС 

Тпкпм прпцеса анкетираоа стрпгп се ппщтују принципи пбјективнпсти и анпнимнпсти. 

Такпђе, ппщтује се тајнпст ппдатака, кпји су дпступни кприсницима анкете.  

6. Анализа резултата 

Није рађена прецизна статистишка кпрелаципна анализа ппвезанпсти прпсека (нивпа знаоа) 

студената кпји су ушествпвали у анкети и пцена кпје су дпдељивали наставницима и сарадницима, 

али је дат графишки приказ кпји илуструје да генералнп пцена не зависи пд ппказанпг нивпа знаоа. 

Детаљни резултати анкете, са структурпм анкетираних студената пп свакпм питаоу, приказани су у 

прилпзима: 

 АНКЕТА - Квалитет наставнпг прпцеса 

 АНКЕТА - Пбјективнпст пцеоиваоа 

 АНКЕТА - Услпви и прганизација студентскпг прпграма 

 АНКЕТА - Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе 

 АНКЕТА - Инфпрмаципни систем Щкпле 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет наставнпг прпцеса" су следећи: 

 

Из наведенпг се мпже видети да је педагпщки рад наставника Щкпле, према перцепцији студената, 

пцеоен врлп дпбрп (4,41). 

Најбпље је пцеоена припремљенпст наставника за шас (4,67), а пдмах затим и ппщтпваое термина 

наставе (4,65). 

Студенти сматрају и да су предаваоа генералнп разумљива а наставници дпступни на 

кпнсултацијама. Псим тпга студенти вепма виспкп вреднују и навпђеое практишних примера и 

дпступнпст литературе.  

Најлпщије је пцеоенп ппдстицаое студената на активнпст и ушествпваое (4,13), а међу нижим 

пценама је и усаглащенпст темпа и пбима градива са предзнаоем студента (4,23), где свакакп има 

прпстпра за напредак. 

 2011 2012 2013 

Квалитет наставнпг прпцеса (брпј листића) 3422 402 295 

Квалитет наставнпг прпцеса (укупнп) 4,28 4,30 4,41 

Пцена разумљивпсти предаваоа 4,23 4,28 4,50 

Пцена ппщтпваоа термина наставе 4,43 4,49 4,65 

Пцена дпступнпти на кпнсултацијама 4,51 4,26 4,44 

 

У пднпсу на претхпдни перипд, приметан је раст студентске пцене квалитета наставе. Акп се 

ппсматрају најрелевантнија питаоа, упшава се да и пна пдсликавају ппвећаое пцене. 

Мпже се закљушити да пцене ппказују исти или малп већи нивп у пднпсу на трпгпдищои перипд. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа", су следећи: 

 

Резултати ппказују да прекп три шетвртине студената нема замерке на пбјективнпст пцеоиваоа. 

Студенти сматрају да је критеријум пцеоиваоа унапред ппзнат (86%), кап и да пцена пдгпвара 

ппказанпм знаоу (81%). Велика већина такпђе сматра да су предиспитне пбавезе адекватнп 

вреднпване (80%), а нещтп маои брпј студената (76%) мисли да прпфеспр ппщтује утврђене 

критеријуме. 

Пшигледнп је да велика већина студената сматра да је пцеоиваое на испитима фер и пбјективнп.  

 2011 2012 2013 

Пбјективнпст пцеоиваоа (брпј листића) 529 346 194 

Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 80% 82% 86% 

Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 78% 79% 80% 

Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 80% 79% 76% 

Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 85% 82% 81% 

 

У пднпсу на цеп претхпдни перипд, видљивп је ппвећаое задпвпљства студената неким аспектима 

пбјективнпсти пцеоиваоа. Студенти из гпдине у гпдину имају све бпље мищљеое п инфпрмисанпсти 

п критеријумима пцеоиваоа и вреднпваоу предиспитних пбавеза. 

Са друге стране, задпвпљствп студената ппада када је у питаоу ппщтпваое критеријума пцеоиваоа 

и пднпс ппказанпг знаоа и пцене. 

 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", су следећи: 

 

Према резултатима, скпрп сви студенти су сагласни да су расппреди наставе и кпнсултација увек 

дпступни (100% и 94%). Такпђе, питаое да ли су студенти уппзнати са терминима пплагаоа испита 

нема ни један негативан пдгпвпр, а самп 12% студената изјаснилп се да су са терминима уппзнати 

делимишнп. 

Две трећине студената (66%) сматра да је уппзнатп са студијским прпгрампм, дпк пстали сматрају 

да да су уппзнати делимишнп. Радним временпм Щкпле је задпвпљнп 63% студената (незадпвпљнп 

је 12%), дпк је технишким средствима задпвпљнп 59% студената. 

45% студената је задпвпљнп ппремљенпщћу библиптеке, а најслабији резултат је дпбијен на 

питаоу да ли су студенти задпвпљни студијским прпгрампм (41%). Највећи брпј студената је 

делимишнп задпвпљан (53%), а 6% студената је незадпвпљнп. 

Радни услпви у щкпли пцеоени су прпсешнпм пценпм 3,63, а прганизација струшне праксе пценпм 

3,23. 



 

 

 

У табели се налази преглед датих пцена за нека пд најважнијих питаоа у целпм трпгпдищоем 

перипду. 

 2011 2012 2013 

Услпви и прганизација студијскпг прпграма 296 63 33 

Задпвпљни студијским прпгрампм 45% 39% 41% 

Задпвпљни прганизацијпм праксе 3,41 3,25 3,23 

Пцена радних услпва у Щкпли 3,50 3,31 3,63 

Задпвпљни технишким средствима 52% 52% 59% 

Задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке 62% 52% 45% 

 

Маое пд пплпвине студената је у пптпунпсти задпвпљнп студијским прпгрампм, и оихпв брпј у 2013. 

гпдини не ппказује знашајан ппраст.  

Студенти тпкпм гпдина све лпщије пцеоују прганизацију струшне праксе, кпја је сада дпстигла 

најнижи нивп. Са друге стране, пцена радних услпва је на највищем нивпу. Наравнп, пшигледнп је да 

ппстпји јпщ прпстпра за напредпваое. 

Мпже се закљушити и да је са гпдинама, све вище студената кпји су задпвпљни технишким 

средствима Щкпле, дпк брпј студената кпји су задпвпљни щкплскпм библиптекпм у трећпј гпдини 

знашајнп ппада. 

Пве резултате треба прихватити са резервпм збпг малпг узпрка. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе", су следећи: 

 

Према мищљеоу пплпвине студената, пргани управљаоа Щкпле уважавају мплбе студената (52%), 

али самп делимишнп рещавају кпнфликте на адекватан нашин (63%).  

Мпже се рећи да студенти сматрају да су инфпрмисани п терминима пријема (46%). Пргани 

управљаоа щкпле пцеоени су пценпм 2,96. 

Већина студената сматра да није укљушенп у дпнпщеое пдлука, или да су студенти укљушени самп 

делимишнп, а самп 8% оих сматра да јесу. 

Према пцени велике већине студената (88%), студентска служба ради и прима студенте у 

предвиђеним терминима, али студенти су оеним радпм углавнпм самп делимишнп задпвпљни 

(52%). 

У ппсматранпм перипду секретаријат је пцеоен пценпм 3,08. Студенти сматрају да секретар прима 

студенте у предвиђеним терминима (54%), а 44% оих цени да секретаријат пружа инфпрмације 

студентима. 



 

 

Ппсматрајући претхпдне перипде, упшава се најслабија мптивисанпст студената да пцеоују рад 

пргана управе, студентске службе и секретара Щкпле.  

Ппдаци су п брпју пппуоених листића тпкпм ппследое три гпдине су прилпжени у табели, кап и 

преглед најрелевантнијих питаоа. 

 2011 2012 2013 

Квалитет пргана управљаоа и студентске службе 337 46 26 

Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 77% 73% 52% 

Пцена рада пргана управљаоа Щкпле 3,53 3,30 2,96 

Задпвпљни радпм студентске службе 35% 28% 24% 

Пцена рада секретаријата Щкпле 3,50 3,10 3,08 

 

Брпј студената кпји су задпвпљни радпм студентске службе, ппада тпкпм гпдина, а истп се мпже рећи 

и за пцену секретаријата Щкпле и пргане управљаоа. Практишнп сви ппказатељи ппказују пад.  

Треба узети у пбзир и да је узпрак, пднпснп брпј анкетних листића вепма мали, па је пвакве резултате 

пптребнп прихватити са резервпм. 

 



 

 

 
Сумарни резултати анкете "Инфпрмаципни систем Щкпле", су следећи: 

 

Студенти су задпвпљни изгледпм сајта Щкпле, кап и квалитетпм инфпрмација, с тим щтп су 

инфпрмације малп лпщије пцеоене (4,07) а изглед сајта бпље (4,35). 79% студената сматра да сајт 

пружа све пптребне инфпрмације, а сналажеое на сајту је лакп за 85% студената. 

Вище пд пплпвине студената сматра да није пптребнп увпђеое ћирилишне верзије сајта. 

Студенти прекп сајта Щкпле мпгу приступити и свпм инфпрмаципнпм систему "Индекс", за кпји се 

апсплутнп слажу у пцени да је неппхпдан кап и лак за кприщћеое. Студенти систем кпристе 

релативнп шестп. 

Са технишкпг аспекта и услуга кпје пружа систем, велика већина студената није имала прпблема у 

кприщћеоу, приликпм електрпнске пријаве испита (кпја представља најпсетљивији сегмент). Велика 

већина сматра да је систем пптпун и да не ппстпје нпви елементи кпје би треблп увести. 

Студентски инфпрмаципни систем, пцеоен је пдлишнпм прпсешнпм пценпм 4,58. 



 

 

Прпмене пвих ппказатеља ппказују раст у пднпсу на претхпдни перипд, щтп представља сплидан 

успех и пдражава квалитет планираоа и имплементације инфпрмаципнпг система. 

 

 2011 2012 2013 

Инфпрмаципни систем Щкпле (брпј листића) 347 55 55 

Пцена квалитета инфпрмација на сајту Щкпле 3,99 3,89 4,07 

Пцена изгледа сајта Щкпле 3,81 3,68 4,35 

Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту 83% 69% 85% 

Пцена студентскпг система "Индекс" 4,31 4,35 4,58 

 

Квалитет инфпрмација на сајту Щкпле је увек пцеоен врлп дпбрп, и у ппследопј ппсматранпј гпдини 

бележи највећу вреднпст. Пцена изгледа сајта је такпђе кпнстантнп врлп дпбра, и у ппследопј 

гпдини је на највищем нивпу. 

Ипак, велика већина студената тпкпм дужег временскпг перипда сматра да на сајту Щкпле 

једнпставнп прпналази пптребне инфпрмације. Студентски инфпрмаципни систем је пцеоен 

пдлишнпм пценпм. 

И пвде је тпкпм гпдина упшен пад брпја студената заинтереспваних да пцене рад Щкпле. 

 

7. Преднпсти и недпстаци спрпведене метпдплпгије 

Кљушне преднпсти наведених прпцедура су: 

 Кпнтинуиранпст прпцеса 

 Ппједнпстављеое прпцеса анкетираоа 

 Једнпставнп креираое и уређиваое анкета 

 Ангажпваое малпг брпја заппслених 

 Анкета не ремети наставни прпцес и студентски живпт 

 Анпнимнпст 

 Тајнпст ппдатака 

 Вепма мала мпгућнпст злпупптребе, врщеоа утицаја, манипулисаоа ппдацима 

 Елиминисаое фактпра грещке приликпм унпса ппдатака 

 Аутпматска пбрада и дпступнпст резултата у свакпм тренутку 

Кап недпстаци у прпцесу спрпвпђеоа прпцедуре сампвреднпваоа мпгли би се истаћи: 

 Недпстатак ппщтег пквира кпјим би била дефинисана питаоа и минимални резултат кпји се 

сматра прихватљивим 

 Пбрада резултата се свпди на прпцентуални удеп пдгпвпра и аритметишку средину пцена. 

Иакп су илустративни, резултатима недпстаје детаљнија статистишка анализа 

 Не ппстпје кпрекципни кпефицијенти кпји би квалитетније пдсликали утицај студентске пцене 

(на пример: Није истп да ли прпфеспра пцеоује студент кпји је на свим предаваоима и пнај 



 

 

кпји је бип на ппла предаваоа, или није иста тежина Питаоа 1: "У кпјпј мери су предаваоа / 

вежбе пвпг наставника јасна и разумљива" и Питаоа 4: "У кпјпј мери наставник ппщтује 

термине за наставу?" 

 Недпстатак мптивације студената да пппуне анкету – иакп је брпј студената кпји пппуоавају 

анкету већи у пднпсу на претхпдни ппсматрани перипд, пшигледнп је да студенти нису 

претеранп заинтереспвани да пппуоавају анкете, ппсебнп пне кпје перципирају кап 

„технишка“ питаоа (пргани управљаоа и студентска служба, прганизација студијскпг 

прпграма, инфпрмаципни систем), дпк анкете везане за „псетљивије“ теме (настава, 

пцеоиваое), имају већи пдзив. Сада је већ пшигледнп да услпвљаваое студената кпје је 

примеоенп тпкпм перипда 2010/2011 јединп даје резултате пп питаоу брпја пппуоених 

анкета. 

8. Пптенцијални кприсници резултата евалуације педагпщкпг рада 
наставника 

Спрпведена анкета је изузетнп бпгата инфпрмативна грађа за анализе са разлишитих аспеката. 

Пптенцијални кприсници резултата мпгу се разврстати у две групе: интерне и екстерне. 

Кап интерне кприснике Кпмисија за сампвреднпваое преппзнаје: 

 Првенственп наставнике и сараднике шији педагпщки рад је вреднпван 

 Студенте у циљу ппбпљщаоа квалитета студија 

 Заппслене у администрацији и управу Щкпле 

 Кпмисије и пргане ангажпване на изменама и унапређеоу студијских прпграма 

 Избпрну кпмисију при избпру наставника у зваое 

У екстерне кприснике спадају: 

 Представници министарства  

 Наципнални савет за акредитацију виспкпг пбразпваоа 

 Кпмисија за акредитацију 

 Ппслпвни партнери 

Пви екстерни кприсници мпгу дппринети Акредитацији нпвих студијских прпграма ВТЩ-е у Бепграду, 

на пснпву дпкументпваних и дпказаних ппступака п сппспбнпсти кадрпва виспкппбразпвних 

институција за сампевалуацију и унапређеое пбразпвнпг прпцеса. 

9. Предлпзи за унапређеое квалитета прпцеса студентскпг 
вреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

Какп је прпцес студентскпг сампвреднпваоа трајан, неппхпднп је кпнтинуиранп предузимати 

кпрективне мере и унапређеоа метпдплпгије, у циљу свепбухватнпг ппдизаоа квалитета пбразпвнпг 

прпцеса. 

Предлпзи за унапређеое рада Кпмисије за сампвреднпваое:  

 Ппвећати брпј пппуоених анкетних листића, билп мптивисаоем студената да пппуне анкету, 

билп услпвљаваоем, уз ппрез да присиљаваое не прпизведе негативан ефекат. 

 Фпрмирати метпдплпгију и креирати анкету за заппслене, ради пцеоиваоа рада Щкпле и 

пргана управљаоа. 



 

 

 Ппбпљщати метпдплпгију пбраде резултата, а самим тим и спфтверску ппдрщку за 

електрпнскп прикупљаое ппдатака и аутпматизпвану пбраду. 

 Унапредити квалитет и једнпставнпст анкетних питаоа, али уз пшуваое уппредивпсти 

резултата, кпликп је гпд мпгуће. 

Предлпзи за унапређеое рада Щкпле и наставнпг прпцеса: 

 Унапредити квалитет студијских прпграма, садржајнп и квалитативнп. 

 Мпдернизпвати наставна средства и технишку ппремљенпст Щкпле, у складу са 

мпгућнпстима. 

 Ппбпљщати радне услпве у Щкпли, у складу са финансијским мпгућнпстима. 

 Ппсветити пажоу мпдернизацији библиптеке пп пбиму струшне и актуелне литературе. 

 Дпдатнп унапредити рад и ефикаснпст Студентске службе. 

 Унапредити рад секретаријата и кпмуникацију са студентима. 

 Унапредити прганизацију и кпнтрплу пбављаоа струшне праксе. Укљушити вище наставника и 

ппдржати прганизацију праксе и расппређиваое студената у инфпрмаципнпм систему. 

 Ппвећати ушещће студената у прпцесу дпнпщеоу пдлука у Щкпли. 

 Ппвећати кплишину релевантних садржаја кпји интересују студенте на сајту Щкпле и 

ппспещити ажурнпст пбјављиваоа инфпрмација. 

 Ппбпљщати студентски инфпрмаципни систем у смислу безбеднпсти и пмпгућити пријаву 

испита и студентима кпји плаћају. Мпгућнпст дефинисаоа ппсебнпг типа испитнпг рпка кап 

предрпка за пдређене рпкпве и ппсебне групе студената. 

 Пружити ппмпћ наставницима у настпјаоу да се унапреди интерактивнпст и укљушиваое 

студената тпкпм наставе, кап и прпналажеое дпбрих примера из праксе. 

 Кпнстантнп унапређивати педагпщки рад, рад администрације, инфпрмаципни систем, 

студентски живпт, шак и у пним сегментима кпји су према пвпм извещтају дпбрп пцеоени. 

10. Закљушак 

На пснпву анкетнпг материјала кпји се пднпси на квалитет наставнпг прпцеса и пбјективнпст 

пцеоиваоа, мпже да се закљуши су наставници и сарадници вепма дпбрп или шак пдлишнп пцеоени 

пд стране студената. Дпбијене прпсешне пцене представљају адекватан индикатпр педагпщкпг рада  

наставника и сарадника. 

Ппјединашни резултати (бпдпви, кпментари...) дпступни су свакпм наставнику и сараднику лишнп.  

Анкета представља прпцес кпнтинуиранпг унапређеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада кап и квалитета педагпщкпг рада наставника и сарадника, щтп је пптврђенп и пвај пут. 

Убудуће Щкпла ће наставити да пружа јпщ већу ппдрщку наставницима и сарадницима ради 

унапређеоа оихпвих педагпщких сппспбнпсти, ппсебнп за примену интерактивних пблика рада и 

адекватнпг праћеоа рада студената и пцеоиваоа оихпвих знаоа и вещтина. За квалитет наставе пд 

изузетне је важнпсти ппсебнп у ппљу туристишке делатнпсти  да студенти раде у малим групама, 

ппсебнп када је реш п настави на струшнп-апликативним предметима кпја ппдразумева примену 

интерактивних метпда рада.  



 

 

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете фпрмиране су и утврђене пцене п резултатима педагпщкпг 

рада наставника, кпје су пд знашаја у ппступку избпра у зваое наставника. Резултати студентскпг 

вреднпваоа кпристе се за кпнтинуиранп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса. 

Сталне и пбјективне анкете студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника, 

пмпгућавају унапређеое наставнпг рада на свакпм предмету и предузимаое кпрективних мера у 

слушају крщеоа принципа пбразпвнпг система. 

Ппдаци и прикази изнети у Извещтају, ппказују да, већи брпј  наставника има виспк углед кпд свпјих 

студената и да кплектив кап целина пружа квалитетнп знаое из пдгпварајућих струшних и наушних 

пбласти.  

У пднпсу на претхпдни перипд су пцене везне за наставу и пцеоиваое пстале на истпм нивпу или су 

шак благп ппбпљщане. 

На пснпву резултата анкете мпже се кпнстатпвати  да се већина студената  изјаснила да је задпвпљна 

или делимишнп задпвпљна студијским прпгрампм кпји ппхађа, кап и наставним садржајем предмета.  

Пцена студената услпвима рада Виспке туристишке щкпле струкпвних студија је самп задпвпљавајућа. 

Интенција је да се прпстпр и ппрема псавремене, али најшещће финансијска пгранишеоа тп не 

дпзвпљавају. 

Брпј студената кпји су задпвпљни радпм и ппремљенпщћу библиптеке ппада, такп да ће тпкпм 

наредних гпдина бити пптребна већа улагаоа у набавку нпвих публикација.  

Крпз анкете се редпвнп и систематски прате, кпнтрплищу и пцеоују рад пргана управљаоа, 

секретаријата и студентске службе, при шему је ппсебна пажоа ппсвећена праћеоу и пцеоиваоу 

оихпвпг пднпса према студентима и мптивације у раду са студентима. 

Резултати анкетираоа ппказали су да ппстпји прпстпр за унапређеое рада щкплске администрације. 

Пвде се првенственп мисли на аспект кпмуникације, инфпрмисаоа  и изградое културе прјентисане 

ка студентима (клијентима). Пвп је пд пгрпмнпг знашаја за изградоу имича Щкпле. 

Веб сајт Щкпле је пцеоен врлп дпбрп, дпк је инфпрмаципни систем пдлишнп пцеоен, щтп не знаши 

да не ппстпје мпгућнпсти за оихпвп даље унапређиваое у циљу јпщ веће инфпрмисанпсти, лакпће 

кприщћеоа, вище мпгућнпсти, безбеднпсти, ппвезанпсти будућих, садащоих и диплпмираних 

студената, наставника и щкплске администрације и интеграције прпцеса наставе и прпвере знаоа у 

мпдерне инфпрмаципне тпкпве. Преппрука унапређеоа веб сајта је у смислу мпдернизације дизајна, 

али и бпље прегледнпсти и ажурнпсти. 

Щкпла ће перманентнп уређивати инфраструктуру какп би пбезбедип редпвнп и систематскп 

прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцену квалитета.  

Ппдаци и прикази изнети у претхпдним ппглављима Извещтаја, ппказују да  је Щкпла кап систем, у 

виђеоу студената,  пцеоена врлп дпбрп.  

Анкетпм је фпрмиранп мищљеое п раду Щкпле кап целине у прганизаципнпм, педагпщкпм и 

квалитативнпм смислу. Кпмисија за сампвреднпваое прпцеоује да је таква пцена дпбра пснпва за 

пружаое услуга квалитетнпг пбразпваоа и да је кплектив, кап целина спреман и сппспбан за даља 

унапређеоа и ппбпљщаоа свпг пбразпвнпг система.  



 

 

Треба наппменути да ће се временпм кпнтрпла квалитета студијских прпграма врщити и крпз 

анализу успещнпсти студираоа, а ппсебнп интересантна анализа биће на пснпву анкете 

диплпмираних студената и ппслпдаваца. 

Щкпла ће убудуће ппсебнп впдити рашуна п тпме да се анкетпм утврђени недпстаци уклпне, 

применпм пдређених кпрективних мера и унапређиваоем  метпдплпгије рада  у циљу свепбухватнпг 

ппдизаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса. 

Какп су анкете знашајан механизам кпнтинуиранпг праћеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада у нареднпм перипду треба анимирати студенте да у щтп већем брпју приступе 

анкетираоу 

Извещтај п резултатима анкетираоа били су предмет разматраоа на састанцима Кпмисије за 

пбезбеђеое и унапређеое квалитета и седницама Наставнпг већа Щкпле. 

 

Кпмисија за сампвреднпваое рада ВТЩ у Бепграду 

 

др Виплета Тпщић, председник 

 

др Гепрги Генпв, шлан 

 

др Зпран Миленкпвић, шлан 

 

мр Милпщ Ницић, шлан 

 

Бпркп Зимпоић, МА, шлан 

 

Александар Радпсављевић, шлан 

 

Славица Младенпвић, студент 
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На пснпву прпписаних услпва шланпм 15. и 17. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл.гласник РС бр.76/05) 

за сампвреднпваое, пцеоиваое, пбезбеђеое и унапређеое и развпј квалитета виспкпщкплске 

устанпве, а у складу са усвпјенпм стратегијпм пбезбеђеоа квалитета и услпва рада Виспке туристишке 

щкпле струкпвних студија у Бепграду, дана 30.04.2014. гпдине, Кпмисија за сампвреднпваое ппднпси 

следећи:   

 

 

 

 

 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  

ПП  ССТТУУДДЕЕННТТССККППММ  ВВРРЕЕДДННППВВААООУУ    ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА  

ППЕЕДДААГГППШШККППГГ  РРААДДАА  ННААССТТААВВННИИККАА  ИИ  ССААРРААДДННИИККАА  ИИ  РРААДДАА  

ВВИИССППККЕЕ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧККЕЕ  ШШККППЛЛЕЕ  ССТТРРУУККППВВННИИХХ  ССТТУУДДИИЈЈАА  УУ  ББЕЕППГГРРААДДУУ  

  

 

 

 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду, у складу са стратегијпм пбезбеђеоа 

квалитета услпва рада, а у циљу ппбпљщаоа квалитета студијских прпграма и квалитета наставе и 

наставнпг прпцеса кап и щкпле у целини, пд краја 2009. гпдине спрпвпди кпнтинуирану анкету међу 

студентима свих гпдина пснпвних струкпвних студија. 

Студенти пппуоавају анкетне фпрмуларе кпји се пднпсе на квалитет наставнпг прпцеса, пбјективнпст 

пцеоиваоа, услпве и прганизацију студијскпг прпграма, квалитет рада пргана управљаоа и 

студентске службе и инфпрмаципни систем Щкпле.  

Анкета је анпнимна и на дпбрпвпљнпм принципу. 

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете, сашиоен је пвај Извещтај.  

Извещтај је разматран и усвпјен пд стране Кпмисије за сампвреднпваое и кап такав је дпступан свим 

кприсницима и биће пбјављен на сајту Щкпле. 



 

 

 

1. Циљ студентскпг вреднпваоа 

Анкетиртаое студената п педагпщкпм раду наставника и сарадника деп је нпвпг усппстављенпг 

институципналнпг система управљаоа квалитетпм, кпји треба да пбезбеди  унапређеое рада Щкпле 

у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета, развијаое културе квалитета, кап и мптивисаое свих 

заппслених наставника и сарадника за веће лишнп залагаое и ппщтпваое утврђених стандарда 

квалитета. Неппсредни циљ анкетираоа бип је да се испита какп студенти пцеоују педагпщки рад 

свпјих наставника и сарадника,  какп би се ташнп и пбјективнп прпценип квалитет и утврдилп у кпјим 

сегментима наставе квалитет рада није на задпвпљавајућем нивпу, кап и да се прпјектују адекватне 

мере и активнпсти у циљу превазилажеоа упшених слабпсти.  

Ппред наведенпг, циљ студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника Виспке туристишке 

щкпле у Бепграду, јесте фпрмираое мищљеоа студената п педагпщкпм раду наставника, кпје се 

узима у пбзир приликпм утврђиваоа пцене п резултатима педагпщкпг рада наставника у ппступку 

избпра у зваое наставника. 

Резултати судентскпг вреднпваоа кпристе се и за редпвнп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг 

прпцеса кап деп ппщте пплитике у пбласти пбезбеђеоа квалитета виспкпг пбразпваоа у щкпли. 

2. Пдгпвпрнпст за прганизацију 

На седници Наставнпг већа Виспке туристишке  щкпле у Бепграду кпја је  пдржана 09.02.2011.гпд., 

дпнета је пдлука п усвајаоу: Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке 

туристишке щкпле у Бепграду. У тпку претхпдних 5 гпдина Кпмисија је у кпнтинуитету реализпвала 

прпцес сампвреднпваоа. На пснпву шл. 4. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета 

Виспке туристишке щкпле у Бепграду, Наставнп веће ВТЩ у Бепграду је на седници пдржанпј 

29.04.2014. дпнелп пдлуку п именпваоу нпве кпмисије за сампвреднпваое у саставу:  

др Снежана Щтетић, прпфеспр, председник; 

др Бранислав Рабптић, прпфеспр, шлан; 

др Маја Ћпсић, прпфеспр, шлан; 

мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан; 

Бпркп Зимпоић МА, сарадник, шлан; 

Александар Радпсављевић, референт за матишну коигу, шлан; 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012, шлан. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије утврђен је брпј, делпкруг и нашин рада кпмисије кап и друга питаоа 

пд знашаја за рад кпмисије. 

У пквиру Правилника п сампвреднпваоу, кап један пд сегмената дефинисан је прпцес студентскпг 

вреднпваоа педагпщкпг рада наставника. Пвај правилник је представљап пснпву за рад Кпмисије у 

дпмену студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника.   



 

 

3. Време спрпвпђеоа студентскпг вреднпваоа квалитета наставнпг 
прпцеса 

У циљу щтп ефикаснијег рада и прикупљаоа щтп пбимнијег анкетнпг материјала, студентима је 

пмпгућенп кпнтинуиранп пппуоаваое анкете путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Кпмисија је пдлушила да се у резултат студентскпг сампвреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

укљуше електрпнски анкетни листићи пппуоени у перипду пд 01.04.2013. – 31.03.2014. гпд. 

Претхпдни пресек изврщен је априла 2013. за перипд пд 1. априла 2012. дп 31. марта 2013. гпдине. 

Структура анкетних листића, питаоа, ппнуђени пдгпвпри, кап и нашин мереоа и презентпваоа 

резултата анкете су тпкпм целпг пвпг временскпг интервала пстали непрпмеоени, такп да су 

резултати уппредиви. 

4. Метпдплпгија вреднпваоа 

Кпмисија је крпз некпликп састанака дефинисала и искристалисала технике прикупљаоа ппдатака 

базираних на Анкетнпј метпди, кпја је предлпжена Правилникпм п сампвреднпваоу, и утврдила 

задатке ппјединих шланпва Кпмисије.  

Кљушне пдреднице усвпјенпг нашина рада су следеће: 

 Анкета се прикупља у електрпнскпм пблику путем студентскпг инфпрмаципнпг система 

 Електрпнски се анкетирају сви студенти кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему - 

студенти I, II и III гпдине, апсплвенти и диплпмирани студенти 

 Електрпнска анкета се спрпвпди кпнтинуиранп 

 При пцеоиваоу наставника, студент мпже самп једнпм пппунити анкету за пдређени 

предмет и тп пд тренутка када тај предмет пплпжи 

 При пцеоиваоу пргана управљаоа, студентске службе и инфпрмаципнпг система Щкпле, 

студенту су дпступне анкете, невезанп за гпдину студија или статус на студијама, с тим да 

сваку анкету мпже пппунити самп једнпм 

 Какп би се испунип захтев пбјективнпсти - да један студент не мпже вище пута пппунити исту 

анкету, у инфпрмаципнпм систему се за брпј индекса студента везује ппдатак п анкети кпју је 

пппунип 

 Какп би се испунип захтев анпнимнпсти, у инфпрмаципнпм систему се ппдаци п датим 

пценама, пдгпвприма и кпментарима не везују за брпј индекса студента 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр даје нумеришкпм пценпм приказују се средопм 

вреднпщћу (аритметишка средина) 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр бира кап један пд ппнуђених, приказују се 

прпцентуалним ушещћем датих пдгпвпра 

 Пбрада ппдатака врщи се аутпматски 

 За тајнпст ппдатака пдгпвпрни су заппслени на ппслпвима развпја и пдржаваоа 

инфпрмаципнпг система и шланпви Кпмисије 

 Неаутпризпваним лицима није дпзвпљен приступ анкетнпм материјалу 



 

 

 Пбрађени ппдаци предају се Управи Щкпле и презентују Наставнпм већу 

 Резултати анкете саппщтавају се наставницима и сарадницима према Правилнику; наставник 

мпже дпбити Извещтај п сппственпј пцени у щтампанпм пблику или електрпнским путем крпз 

наставнишки инфпрмаципни систем 

Изглед електрпнских фпрми са питаоима дат је на следећпј слици. 

 

5. Пбим узпрка и карактеристике прпцедуре вреднпваоа  

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", пппуоенп је 265 

електрпнских анкетних листића, дпк је у пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" пппуоенп 247 

електрпнска анкетна листића. 

Свакп ппјединашнп питаое у анкети има разлишит брпј важећих пдгпвпра, ппщтп студент мпже да 

пстави ппјединп питаое непдгпвпреним, пднпснп да се пдлуши за ппцију "Не мпгу да пдгпвприм". 

Такав пдгпвпр на питаое сматра се неважећим. 

Анкета је кпнтинуиранп дпступна свим студентима кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему.  

Анкете се пднпсе на све активне наставнике и сараднике. Студент има мпгућнпст да пппуни анкету за 

наставника/предмет кпд кпга је пплпжип испит. У пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", 

студент пцеоује педагпщки рад наставника/сарадника тпкпм предаваоа и вежби. Питаоа су 

следећа: 

1. У кпјпј мери су предаваоа / вежбе пвпг наставника јасна и разумљива? 

2. Пцените усаглащенпст темпа предаваоа са пбимпм градива и предзнаоем студената 

3. Припремљенпст наставника за шас (ппзнаваое материје, примери, презентације) 

4. У кпјпј мери наставник ппщтује термине за наставу (дплази на наставу, не касни)? 



 

 

5. У кпјпј мери наставник ппдстише студента на активнпст, размищљаое и ушествпваое у 

настави? 

6. Пцените кпмуникативнпст наставника (разгпвпр са студентима, пдгпвараое на питаоа, 

спремнпст на сарадоу ван наставе) 

7. Пцените у кпјпј мери је наставник дпступан на кпнсултацијама 

8. У кпјпј мери наставник навпди практишне примере тпкпм предаваоа и вежби? 

9. Пцените пбим, квалитет и дпступнпст литературе 

Пдгпвпри на сва наведена питаоа дају се у пблику нумеришке пцене пд 1 (најлпщије) дп 5 (најбпље). 

У пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" студенти пцеоују наставнике и сараднике кап 

испитиваше на испитима, пднпснп кплпквијумима. Питаоа су следећа: 

1. Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 

2. Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 

3. Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 

4. Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 

Пдгпвпри на питаоа су ппнуђени у пблику "ДА"-"НЕ" на првп и шетвртп питаое, пднпснп "ДА"-

"ДЕЛИМИШНП"-"НЕ" на другп и треће питаое. 

Анкете везане за рад Щкпле 

У пквиру анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", пппуоенп је 32 анкетна листића. У 

пвпј анкети студенти пцеоују Щкплу крпз разлишите аспекте студентскпг живпта. Питаоа у анкети су 

следећа: 

1. Да ли сте уппзнати са студијским прпгрампм и планпм наставе на предметима? 

2. Да ли сте уппзнати са терминима и нашинпм пплагаоа испита? 

3. Да ли је расппред наставе дпступан? 

4. Да ли је расппред кпнсултација дпступан? 

5. Да ли сте задпвпљни студијским прпгрампм? 

6. У кпјпј мери сте задпвпљни прганизацијпм струшне праксе? 

7. Какп пцеоујете радне услпве у Щкпли (температура, хигијена, псветљенпст, дпвпљан брпј 

прпстприја и места за седеое) 

8. Да ли сте задпвпљни технишким средствима кпје пбезбеђује Щкпла (прпјектпри, пзвушеое, 

рашунари, Интернет) 

9. Да ли сте задпвпљни радним временпм Щкпле? 

10. Да ли сте задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке? 

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске 

службе", пппуоена су 22 анкетна листића. Пва анкета студентима пружа мпгућнпст да пцене 

администрацију Щкпле, и тп пцеоујући пргане управљаоа, студентску службу и секретаријат. Питаоа 

у пквиру пве анкете су следећа: 

1. Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 

2. Пргани управљаоа на адекватан нашин рещавају кпнфликте 

3. Да ли сте уппзнати са терминима у кпјим пргани управљаоа примају студенте? 

4. Пцените рад пргана управљаоа Щкпле 

5. Студенти су укљушени у дпнпщеое пдлука 

6. Студентска служба прима студенте у за тп пдређеним терминима 

7. Да ли сте задпвпљни радпм студентске службе? 



 

 

8. Секретаријат прима студенте у за тп пдређеним терминима 

9. Секретаријат инфпрмище студенте п правилима и тпку студија 

10. Пцените рад секратаријата Щкпле 

Ппсебна анкета се пднпси на рад Инфпрмаципнпг система Щкпле. У пквиру пве анкете пппуоен је 

31 анкетни листић. Питаоа су следећа: 

1. Пцените квалитет инфпрмација на сајту Щкпле (ажурнпст, ташнпст) 

2. Пцените изглед сајта Щкпле 

3. Да ли се на сајту налазе сви пптребни садржаји? 

4. Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту? 

5. Да ли мислите да је пптребнп увпђеое ћирилишнпг писма на сајту Щкпле? 

6. Да ли мислите да је кприснп и уппщте пптребнп имати систем пппут Индекс-а? 

7. Пцените кпликп шестп улазите у Индекс (1 - скпрп никад; 5 - скпрп свакпдневнп) 

8. Да ли сматрате да је Индекс лак за кприщћеое? 

9. Да ли сте имали прпблема приликпм пријаве испита прекп Индекса? 

10. Да ли мислите да је пптребнп дпдати неке нпве мпгућнпсти у Индексу? (акп је пдгпвпр ДА, 

мплимп Вас да свпје предлпге наведете у кпментару) 

11. Пцените студентски систем ИНДЕКС 

Тпкпм прпцеса анкетираоа стрпгп се ппщтују принципи пбјективнпсти и анпнимнпсти. 

Такпђе, ппщтује се тајнпст ппдатака, кпји су дпступни кприсницима анкете.  

6. Анализа резултата 

Није рађена прецизна статистишка кпрелаципна анализа ппвезанпсти прпсека (нивпа знаоа) 

студената кпји су ушествпвали у анкети и пцена кпје су дпдељивали наставницима и сарадницима, 

али је дат графишки приказ кпји илуструје да генералнп пцена не зависи пд ппказанпг нивпа знаоа. 

Детаљни резултати анкете, са структурпм анкетираних студената пп свакпм питаоу, приказани су у 

прилпзима: 

 АНКЕТА - Квалитет наставнпг прпцеса 

 АНКЕТА - Пбјективнпст пцеоиваоа 

 АНКЕТА - Услпви и прганизација студентскпг прпграма 

 АНКЕТА - Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе 

 АНКЕТА - Инфпрмаципни систем Щкпле 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет наставнпг прпцеса" су следећи: 

 

Из наведенпг се мпже видети да је педагпщки рад наставника Щкпле, према перцепцији студената, 

пцеоен скпрп пдлишнп (4,48). 

Најбпље је пцеоена припремљенпст наставника за шас (4,70), а пдмах затим и ппщтпваое термина 

наставе (4,68). 

Студенти вепма виспкп вреднују и дпступнпст наставника на кпнсултацијама и дпступнпст 

литературе. Псим тпга студенти сматрају и да су предаваоа генералнп разумљива а наставници 

кпмуникативни. 

Најлпщије је пцеоенп ппдстицаое студената на активнпст и ушествпваое (4,18), а међу нижим 

пценама је и усаглащенпст темпа и пбима градива са предзнаоем студента (4,32), где свакакп има 

прпстпра за напредак. 

 2011 2012 2013 2014 

Квалитет наставнпг прпцеса (брпј листића) 3422 402 295 265 

Квалитет наставнпг прпцеса (укупнп) 4,28 4,30 4,41 4,48 

Пцена разумљивпсти предаваоа 4,23 4,28 4,50 4,48 

Пцена ппщтпваоа термина наставе 4,43 4,49 4,65 4,68 

Пцена дпступнпти на кпнсултацијама 4,51 4,26 4,44 4,58 

 

У пднпсу на претхпдни перипд, приметан је кпнтинуирани раст студентске пцене квалитета 

наставе. Акп се ппсматрају најрелевантнија питаоа, упшава се да и пна пдсликавају ппвећаое пцене, 

у већпј или маопј мери, псим у сегменту разумљивпсти предаваоа, где је приметан минималан пад 

у пднпсу на претхпдну гпдину (0,02). 

Мпже се закљушити да пцене ппказују исти или малп већи нивп у пднпсу на шетвпрпгпдищои перипд. 



 

 

Сумарни резултати анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа", су следећи: 

 

Резултати ппказују да прекп 80% студената нема замерке на пбјективнпст пцеоиваоа. 

Студенти сматрају да је критеријум пцеоиваоа унапред ппзнат (86%), кап и да пцена пдгпвара 

ппказанпм знаоу (84%). Велика већина такпђе сматра да су предиспитне пбавезе адекватнп 

вреднпване (81%), а иакп исти брпј студената мисли да прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме, оих 

6% се не слаже са пвпм тврдопм. 

Пшигледнп је да велика већина студената сматра да је пцеоиваое на испитима фер и пбјективнп.  

 2011 2012 2013 2014 

Пбјективнпст пцеоиваоа (брпј листића) 529 346 194 247 

Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 80% 82% 86% 86% 

Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 78% 79% 80% 81% 

Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 80% 79% 76% 81% 

Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 85% 82% 81% 84% 

 

У пднпсу на цеп претхпдни перипд, видљивп је ппвећаое задпвпљства студената пбјективнпщћу 

пцеоиваоа. пвп ппвећаое није пп свим питаоима кпнстантнп, али су ппказатељи у 2014. гпдини, 

дпстигли су максимум (псим пп питаоу да ли пцена пдгпвара ппказанпм знаоу, где је ипак највећи 

брпј студената кпји су дали ппзитивну пцену бип 2011. гпдине). 

Ипак, разлике су дпвпљнп мале да се мпже закљушити кпнстантнпст у пбјективнпсти пцеоиваоа. 

 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", су следећи: 

 

Према резултатима, сви студенти су сагласни да су расппреди наставе и кпнсултација увек дпступни 

(100%). Такпђе, питаое да ли су студенти уппзнати са терминима пплагаоа испита нема ни један 

негативан пдгпвпр, а самп 16% студената изјаснилп се да су са терминима уппзнати делимишнп. 

Скпрп две трећине студената (63%) сматра да је уппзнатп са студијским прпгрампм, дпк пстали 

сматрају да да су уппзнати делимишнп. Радним временпм Щкпле је задпвпљнп 78% студената 

(незадпвпљнп је 9%), дпк је технишким средствима задпвпљнп 72% студената. 

57% студената је задпвпљнп ппремљенпщћу библиптеке, а најслабији резултат је дпбијен на 

питаоу да ли су студенти задпвпљни студијским прпгрампм (47%). Истп тпликп студената се 

изјаснилп кап делимишнп задпвпљнп, а самп 6% студената је незадпвпљнп. 

Радни услпви у щкпли пцеоени су прпсешнпм пценпм 4,00, а прганизација струшне праксе пценпм 

3,50. 

 



 

 

У табели се налази преглед датих пцена за нека пд најважнијих питаоа у целпм шетвпрпгпдищоем 

перипду. 

 2011 2012 2013 2014 

Услпви и прганизација студијскпг прпграма 296 63 33 32 

Задпвпљни студијским прпгрампм 45% 39% 41% 47% 

Задпвпљни прганизацијпм праксе 3,41 3,25 3,23 3,50 

Пцена радних услпва у Щкпли 3,50 3,31 3,63 4,00 

Задпвпљни технишким средствима 52% 52% 59% 72% 

Задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке 62% 52% 45% 57% 

 

Иакп је маое пд пплпвине студената у пптпунпсти задпвпљнп студијским прпгрампм, ипак, пвп је 

највећи прпценат задпвпљних студената у целпкупнпм шетвпрпгпдищоем перипду.  

Студенти су тпкпм гпдина лпщије пцеоивали прганизацију струшне праксе, међутим пна је сада 

дпстигла нивп врлп дпбре пцене. Пцена радних услпва је такпђе на највищем нивпу. Наравнп, 

пшигледнп је да ппстпји јпщ прпстпра за напредпваое. 

Мпже се закљушити и да је са гпдинама, све вище студената кпји су задпвпљни технишким 

средствима Щкпле, дпк брпј студената кпји су задпвпљни щкплскпм библиптекпм ппсле три гпдине 

пада, ппказује ппвећаое. 

Пве резултате треба прихватити са резервпм збпг малпг узпрка. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе", су следећи: 

 

Према мищљеоу већине студената, пргани управљаоа Щкпле уважавају мплбе студената (69%), 

али самп делимишнп рещавају кпнфликте на адекватан нашин (50%).  

Са друге стране, студенти сматрају да су самп делимишнп инфпрмисани п терминима пријема 

(43%). Пргани управљаоа щкпле пцеоени су пценпм 3,41. 

Студенти већинпм сматрају да су самп делимишнп укљушени у дпнпщеое пдлука (53%), а 31% оих 

сматра да уппщте нису. 

Према пцени велике већине студената (88%), студентска служба ради и прима студенте у 

предвиђеним терминима, али студенти су оеним радпм углавнпм самп делимишнп задпвпљни 

(45%). 

У ппсматранпм перипду секретаријат је пцеоен пценпм 3,32. Студенти сматрају да секретар самп 

делимишнп прима студенте у предвиђеним терминима (44%), а 40% оих цени да секретаријат пружа 

инфпрмације студентима. 



 

 

Ппсматрајући претхпдне перипде, упшава се најслабија мптивисанпст студената да пцеоују рад 

пргана управе, студентске службе и секретара Щкпле.  

Ппдаци су п брпју пппуоених листића тпкпм ппследое шетири гпдине су прилпжени у табели, кап и 

преглед најрелевантнијих питаоа. 

 2011 2012 2013 2014 

Квалитет пргана управљаоа и студентске службе 337 46 26 22 

Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 77% 73% 52% 69% 

Пцена рада пргана управљаоа Щкпле 3,53 3,30 2,96 3,41 

Задпвпљни радпм студентске службе 35% 28% 24% 32% 

Пцена рада секретаријата Щкпле 3,50 3,10 3,08 3,32 

 

Брпј студената кпји су задпвпљни радпм студентске службе, се држи средоег нивпа у пднпсу на цеп 

перипд, а истп (уз пдређене флуктуације) се мпже рећи и за пцену секретаријата Щкпле и пргане 

управљаоа. Ипак приметан је благи ппраст у пднпсу на три гпдине тпкпм кпјих су се пве пцене 

смаоивале. 

Пптпунп исти тренд се упшава кпд брпја студената кпји сматрају да пргани управљаоа уважавају 

оихпве мплбе и ппказује задпвпљствп кпд две трећине студената. 

 



 

 

 
Сумарни резултати анкете "Инфпрмаципни систем Щкпле", су следећи: 

 

Студенти су задпвпљни изгледпм сајта Щкпле, а шак и вище квалитетпм инфпрмација, с тим щтп су 

инфпрмације бпље пцеоене (4,30) а изглед сајта лпщије (4,17). 81% студената сматра да сајт пружа 

све пптребне инфпрмације, а сналажеое на сајту је лакп за 83% студената. 

Вище пд пплпвине студената сматра да није пптребнп увпђеое ћирилишне верзије сајта. 

Студенти прекп сајта Щкпле мпгу приступити и свпм инфпрмаципнпм систему "Индекс", за кпји се 

апсплутнп слажу у пцени да је неппхпдан кап и лак за кприщћеое. Студенти систем кпристе 

релативнп шестп. 

Са технишкпг аспекта и услуга кпје пружа систем, велика већина студената није имала прпблема у 

кприщћеоу, приликпм електрпнске пријаве испита (кпја представља најпсетљивији сегмент). Велика 

већина сматра да је систем пптпун и да не ппстпје нпви елементи кпје би треблп увести. 

Студентски инфпрмаципни систем, пцеоен је пдлишнпм прпсешнпм пценпм 4,58. 



 

 

Прпмене пвих ппказатеља ппказују раст у пднпсу на претхпдни перипд, щтп представља сплидан 

успех и пдражава квалитет планираоа и имплементације инфпрмаципнпг система. 

 

 2011 2012 2013 2014 

Инфпрмаципни систем Щкпле (брпј листића) 347 55 55 31 

Пцена квалитета инфпрмација на сајту Щкпле 3,99 3,89 4,07 4,30 

Пцена изгледа сајта Щкпле 3,81 3,68 4,35 4,17 

Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту 83% 69% 85% 83% 

Пцена студентскпг система "Индекс" 4,31 4,35 4,58 4,58 

 

Квалитет инфпрмација на сајту Щкпле је увек пцеоен врлп дпбрп, и у ппследопј ппсматранпј гпдини 

бележи највећу вреднпст. Пцена изгледа сајта је такпђе кпнстантнп врлп дпбра, иакп није на 

највищем нивпу. 

Ипак, велика већина студената тпкпм дужег временскпг перипда сматра да на сајту Щкпле 

једнпставнп прпналази пптребне инфпрмације. Студентски инфпрмаципни систем је пцеоен 

пдлишнпм пценпм у 2013. и пвпј гпдини. 

И пвде је тпкпм гпдина упшен пад брпја студената заинтереспваних да пцене рад Щкпле, у пвпм 

слушају - инфпрмаципнпг система. 

 

7. Преднпсти и недпстаци спрпведене метпдплпгије 

Кљушне преднпсти наведених прпцедура су: 

 Кпнтинуиранпст прпцеса 

 Ппједнпстављеое прпцеса анкетираоа 

 Једнпставнп креираое и уређиваое анкета 

 Ангажпваое малпг брпја заппслених 

 Анкета не ремети наставни прпцес и студентски живпт 

 Анпнимнпст 

 Тајнпст ппдатака 

 Вепма мала мпгућнпст злпупптребе, врщеоа утицаја, манипулисаоа ппдацима 

 Елиминисаое фактпра грещке приликпм унпса ппдатака 

 Аутпматска пбрада и дпступнпст резултата у свакпм тренутку 

Кап недпстаци у прпцесу спрпвпђеоа прпцедуре сампвреднпваоа мпгли би се истаћи: 

 Недпстатак ппщтег пквира кпјим би била дефинисана питаоа и минимални резултат кпји се 

сматра прихватљивим 

 Пбрада резултата се свпди на прпцентуални удеп пдгпвпра и аритметишку средину пцена. 

Иакп су илустративни, резултатима недпстаје детаљнија статистишка анализа 



 

 

 Не ппстпје кпрекципни кпефицијенти кпји би квалитетније пдсликали утицај студентске пцене 

(на пример: Није истп да ли прпфеспра пцеоује студент кпји је на свим предаваоима и пнај 

кпји је бип на ппла предаваоа, или није иста тежина Питаоа 1: "У кпјпј мери су предаваоа / 

вежбе пвпг наставника јасна и разумљива" и Питаоа 4: "У кпјпј мери наставник ппщтује 

термине за наставу?" 

 Недпстатак мптивације студената да пппуне анкету – иакп је брпј студената кпји пппуоавају 

анкету већи у пднпсу на претхпдни ппсматрани перипд, пшигледнп је да студенти нису 

претеранп заинтереспвани да пппуоавају анкете, ппсебнп пне кпје перципирају кап 

„технишка“ питаоа (пргани управљаоа и студентска служба, прганизација студијскпг 

прпграма, инфпрмаципни систем), дпк анкете везане за „псетљивије“ теме (настава, 

пцеоиваое), имају већи пдзив. Сада је већ пшигледнп да услпвљаваое студената кпје је 

примеоенп тпкпм перипда 2010/2011 јединп даје резултате пп питаоу брпја пппуоених 

анкета. 

8. Пптенцијални кприсници резултата евалуације педагпщкпг рада 
наставника 

Спрпведена анкета је изузетнп бпгата инфпрмативна грађа за анализе са разлишитих аспеката. 

Пптенцијални кприсници резултата мпгу се разврстати у две групе: интерне и екстерне. 

Кап интерне кприснике Кпмисија за сампвреднпваое преппзнаје: 

 Првенственп наставнике и сараднике шији педагпщки рад је вреднпван 

 Студенте у циљу ппбпљщаоа квалитета студија 

 Заппслене у администрацији и управу Щкпле 

 Кпмисије и пргане ангажпване на изменама и унапређеоу студијских прпграма 

 Избпрну кпмисију при избпру наставника у зваое 

У екстерне кприснике спадају: 

 Представници министарства  

 Наципнални савет за акредитацију виспкпг пбразпваоа 

 Кпмисија за акредитацију 

 Ппслпвни партнери 

Пви екстерни кприсници мпгу дппринети Акредитацији нпвих студијских прпграма ВТЩ-е у Бепграду, 

на пснпву дпкументпваних и дпказаних ппступака п сппспбнпсти кадрпва виспкппбразпвних 

институција за сампевалуацију и унапређеое пбразпвнпг прпцеса. 

9. Предлпзи за унапређеое квалитета прпцеса студентскпг 
вреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

Какп је прпцес студентскпг сампвреднпваоа трајан, неппхпднп је кпнтинуиранп предузимати 

кпрективне мере и унапређеоа метпдплпгије, у циљу свепбухватнпг ппдизаоа квалитета пбразпвнпг 

прпцеса. 

Предлпзи за унапређеое рада Кпмисије за сампвреднпваое:  

 Ппвећати брпј пппуоених анкетних листића, билп мптивисаоем студената да пппуне анкету, 

билп услпвљаваоем, уз ппрез да присиљаваое не прпизведе негативан ефекат. 



 

 

 Фпрмирати метпдплпгију и креирати анкету за заппслене, ради пцеоиваоа рада Щкпле и 

пргана управљаоа. 

 Ппбпљщати метпдплпгију пбраде резултата, а самим тим и спфтверску ппдрщку за 

електрпнскп прикупљаое ппдатака и аутпматизпвану пбраду. 

 Унапредити квалитет и једнпставнпст анкетних питаоа, али уз пшуваое уппредивпсти 

резултата, кпликп је гпд мпгуће. 

Предлпзи за унапређеое рада Щкпле и наставнпг прпцеса: 

 Унапредити квалитет студијских прпграма, садржајнп и квалитативнп. 

 Пружити ппдрщку наставницима да у бпљпј мери изврщавају свпје пбавезе према студентима 

и ппмпћи им у пствариваоу бпље кпмуникације и рещаваоу кпнфликата. 

 Мпдернизпвати наставна средства и технишку ппремљенпст Щкпле, у складу са 

мпгућнпстима. 

 Ппбпљщати радне услпве у Щкпли (нпр. грејаое), у складу са финансијским мпгућнпстима. 

 Дпдатнп унапредити рад и ефикаснпст Студентске службе. 

 Унапредити рад секретаријата и кпмуникацију са студентима. 

 Ппбпљщати кпнтрплу пбављаоа струшне праксе и усппставити кпмуникацију са прпвредним 

субјектима и ппслпдавцима. 

 Ппвећати ушещће студената у прпцесу дпнпщеоу пдлука у Щкпли. 

 Ппвећати кплишину релевантних садржаја кпји интересују студенте на сајту Щкпле, 

унапредити функципналнпст сајта. 

 Пружити ппмпћ наставницима у настпјаоу да се унапреди интерактивнпст тпкпм шаспва 

наставе и упптреба мпдерне технплпгије (нпр. евидентираое предиспитних пбавеза). 

 Кпнстантнп унапређивати педагпщки рад, рад администрације, инфпрмаципни систем, 

студентски живпт, шак и у пним сегментима кпји су према пвпм извещтају дпбрп пцеоени. 

10. Закљушак 

На пснпву анкетнпг материјала кпји се пднпси на квалитет наставнпг прпцеса и пбјективнпст 

пцеоиваоа, мпже да се закљуши су наставници и сарадници вепма дпбрп или шак пдлишнп пцеоени 

пд стране студената. Дпбијене прпсешне пцене представљају адекватан индикатпр педагпщкпг рада  

наставника и сарадника. 

Ппјединашни резултати (бпдпви, кпментари...) дпступни су свакпм наставнику и сараднику лишнп.  

Анкета представља прпцес кпнтинуиранпг унапређеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада кап и квалитета педагпщкпг рада наставника и сарадника, щтп је пптврђенп и пвај пут. 

Убудуће Щкпла ће наставити да пружа јпщ већу ппдрщку наставницима и сарадницима ради 

унапређеоа оихпвих педагпщких сппспбнпсти, ппсебнп за примену интерактивних пблика рада и 

адекватнпг праћеоа рада студената и пцеоиваоа оихпвих знаоа и вещтина. За квалитет наставе пд 

изузетне је важнпсти ппсебнп у ппљу туристишке делатнпсти  да студенти раде у малим групама, 

ппсебнп када је реш п настави на струшнп-апликативним предметима кпја ппдразумева примену 

интерактивних метпда рада.  



 

 

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете фпрмиране су и утврђене пцене п резултатима педагпщкпг 

рада наставника, кпје су пд знашаја у ппступку избпра у зваое наставника. Резултати студентскпг 

вреднпваоа кпристе се за кпнтинуиранп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса. 

Сталне и пбјективне анкете студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника, 

пмпгућавају унапређеое наставнпг рада на свакпм предмету и предузимаое кпрективних мера у 

слушају крщеоа принципа пбразпвнпг система. 

Ппдаци и прикази изнети у Извещтају, ппказују да, већи брпј  наставника има виспк углед кпд свпјих 

студената и да кплектив кап целина пружа квалитетнп знаое из пдгпварајућих струшних и наушних 

пбласти.  

У пднпсу на претхпдни перипд су пцене везне за наставу и пцеоиваое пстале на истпм нивпу или су 

шак благп ппбпљщане. 

На пснпву резултата анкете мпже се кпнстатпвати  да се већина студената  изјаснила да је задпвпљна 

или делимишнп задпвпљна студијским прпгрампм кпји ппхађа, кап и наставним садржајем предмета.  

Пцена студената услпвима рада Виспке туристишке щкпле струкпвних студија је самп задпвпљавајућа. 

Интенција је да се прпстпр и ппрема псавремене, али најшещће финансијска пгранишеоа тп не 

дпзвпљавају. 

Већи деп анкетираних студената је задпвпљнп ппремљенпщћу и радпм библиптеке. Иакп 

библиптека има вищеструкп већи брпј библиптешких јединица пптребних за акредитацију, тпкпм 

наредних гпдина ће бити пптребна већа улагаоа у набавку нпвих публикација.  

Крпз анкете се редпвнп и систематски прате, кпнтрплищу и пцеоују рад пргана управљаоа, 

секретаријата и студентске службе, при шему је ппсебна пажоа ппсвећена праћеоу и пцеоиваоу 

оихпвпг пднпса према студентима и мптивације у раду са студентима. 

Резултати анкетираоа ппказали су да ппстпји прпстпр за унапређеое рада щкплске администрације. 

Пвде се првенственп мисли на аспект кпмуникације, инфпрмисаоа  и изградое културе прјентисане 

ка студентима (клијентима). Пвп је пд пгрпмнпг знашаја за изградоу имича Щкпле. 

Веб сајт Щкпле је пцеоен врлп дпбрп, дпк је инфпрмаципни систем пдлишнп пцеоен, щтп не знаши 

да не ппстпје мпгућнпсти за оихпвп даље унапређиваое у циљу јпщ веће инфпрмисанпсти, лакпће 

кприщћеоа, безбеднпсти, ппвезанпсти будућих, садащоих и диплпмираних студената, наставника и 

щкплске администрације и интеграције прпцеса наставе и прпвере знаоа у мпдерне инфпрмаципне 

тпкпве. Преппрука унапређеоа веб сајта је у смислу бпље функципналнпсти. 

Щкпла ће перманентнп уређивати инфраструктуру какп би пбезбедип редпвнп и систематскп 

прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцену квалитета.  

Ппдаци и прикази изнети у претхпдним ппглављима Извещтаја, ппказују да  је Щкпла кап систем, у 

виђеоу студената,  пцеоена врлп дпбрп.  

Анкетпм је фпрмиранп мищљеое п раду Щкпле кап целине у прганизаципнпм, педагпщкпм и 

квалитативнпм смислу. Кпмисија за сампвреднпваое прпцеоује да је таква пцена дпбра пснпва за 

пружаое услуга квалитетнпг пбразпваоа и да је кплектив, кап целина спреман и сппспбан за даља 

унапређеоа и ппбпљщаоа свпг пбразпвнпг система.  



 

 

Треба наппменути да ће се временпм кпнтрпла квалитета студијских прпграма врщити и крпз 

анализу успещнпсти студираоа. 

Щкпла ће убудуће ппсебнп впдити рашуна п тпме да се анкетпм утврђени недпстаци уклпне, 

применпм пдређених кпрективних мера и унапређиваоем  метпдплпгије рада  у циљу свепбухватнпг 

ппдизаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса. 

Какп су анкете знашајан механизам кпнтинуиранпг праћеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада у нареднпм перипду треба анимирати студенте да у щтп већем брпју приступе 

анкетираоу. Студенте би требалп мптивисати и заинтереспвати да ушествују у пцени рада Щкпле и да 

изнесу свпје предлпге за оегпвп ппбпљщаое. Услпвљаваоу, кап и билп кпм другпм пблику принуде 

да би се дпбип щтп већи брпј анкетних листића треба прибегавати самп кап ванреднпј мери. 

Извещтај п резултатима анкетираоа били су предмет разматраоа на састанцима Кпмисије за 

пбезбеђеое и унапређеое квалитета и седницама Наставнпг већа Щкпле. 

 

Кпмисија за сампвреднпваое рада ВТЩ у Бепграду 

 

др Снежана Щтетић, председник 

 

др Бранислав Рабптић, шлан 

 

др Маја Ћпсић, шлан 

 

мр Милпщ Ницић, шлан 

 

Бпркп Зимпоић, МА, шлан 

 

Александар Радпсављевић, шлан 

 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012 
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На пснпву прпписаних услпва шланпм 15. и 17. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл.гласник РС бр.76/05) 

за сампвреднпваое, пцеоиваое, пбезбеђеое и унапређеое и развпј квалитета виспкпщкплске 

устанпве, а у складу са усвпјенпм стратегијпм пбезбеђеоа квалитета и услпва рада Виспке туристишке 

щкпле струкпвних студија у Бепграду, дана 20.04.2015. гпдине, Кпмисија за сампвреднпваое ппднпси 

следећи:   

 

 

 

 

 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  

ПП  ССТТУУДДЕЕННТТССККППММ  ВВРРЕЕДДННППВВААООУУ    ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА  

ППЕЕДДААГГППШШККППГГ  РРААДДАА  ННААССТТААВВННИИККАА  ИИ  ССААРРААДДННИИККАА  ИИ  РРААДДАА  

ВВИИССППККЕЕ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧККЕЕ  ШШККППЛЛЕЕ  ССТТРРУУККППВВННИИХХ  ССТТУУДДИИЈЈАА  УУ  ББЕЕППГГРРААДДУУ  

  

 

 

 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду, у складу са стратегијпм пбезбеђеоа 

квалитета услпва рада, а у циљу ппбпљщаоа квалитета студијских прпграма и квалитета наставе и 

наставнпг прпцеса кап и щкпле у целини, пд краја 2009. гпдине спрпвпди кпнтинуирану анкету међу 

студентима свих гпдина пснпвних струкпвних студија. 

Студенти пппуоавају анкетне фпрмуларе кпји се пднпсе на квалитет наставнпг прпцеса, пбјективнпст 

пцеоиваоа, услпве и прганизацију студијскпг прпграма, квалитет рада пргана управљаоа и 

студентске службе и инфпрмаципни систем Щкпле.  

Анкета је анпнимна и на дпбрпвпљнпм принципу. 

На пснпву дпбијених ппдатака  из анкете, сашиоен је пвај Извещтај.  

Извещтај је разматран и усвпјен пд стране Кпмисије за сампвреднпваое и кап такав је дпступан свим 

кприсницима и биће пбјављен на сајту Щкпле. 



 

 

1. Циљ студентскпг вреднпваоа 

Анкетиртаое студената п педагпщкпм раду наставника и сарадника деп је нпвпг усппстављенпг 

институципналнпг система управљаоа квалитетпм, кпји треба да пбезбеди  унапређеое рада Щкпле 

у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета, развијаое културе квалитета, кап и мптивисаое свих 

заппслених наставника и сарадника за веће лишнп залагаое и ппщтпваое утврђених стандарда 

квалитета. Неппсредни циљ анкетираоа бип је да се испита какп студенти пцеоују педагпщки рад 

свпјих наставника и сарадника,  какп би се ташнп и пбјективнп прпценип квалитет и утврдилп у кпјим 

сегментима наставе квалитет рада није на задпвпљавајућем нивпу, кап и да се прпјектују адекватне 

мере и активнпсти у циљу превазилажеоа упшених слабпсти.  

Ппред наведенпг, циљ студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника Виспке туристишке 

щкпле у Бепграду, јесте фпрмираое мищљеоа студената п педагпщкпм раду наставника, кпје се 

узима у пбзир приликпм утврђиваоа пцене п резултатима педагпщкпг рада наставника у ппступку 

избпра у зваое наставника. 

Резултати судентскпг вреднпваоа кпристе се и за редпвнп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг 

прпцеса кап деп ппщте пплитике у пбласти пбезбеђеоа квалитета виспкпг пбразпваоа у щкпли. 

2. Пдгпвпрнпст за прганизацију 

На седници Наставнпг већа Виспке туристишке  щкпле у Бепграду кпја је  пдржана 09.02.2011.гпд., 

дпнета је пдлука п усвајаоу: Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке 

туристишке щкпле у Бепграду. У тпку претхпдних 5 гпдина Кпмисија је у кпнтинуитету реализпвала 

прпцес сампвреднпваоа. На пснпву шл. 4. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета 

Виспке туристишке щкпле у Бепграду, Наставнп веће ВТЩ у Бепграду је на седници пдржанпј 

29.04.2014. дпнелп пдлуку п именпваоу нпве кпмисије за сампвреднпваое у саставу:  

др Снежана Щтетић, прпфеспр, председник; 

др Бранислав Рабптић, прпфеспр, шлан; 

др Маја Ћпсић, прпфеспр, шлан; 

мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан; 

Бпркп Зимпоић МА, сарадник, шлан; 

Александар Радпсављевић, референт за матишну коигу, шлан; 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012, шлан. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије утврђен је брпј, делпкруг и нашин рада кпмисије кап и друга питаоа 

пд знашаја за рад кпмисије. 

У пквиру Правилника п сампвреднпваоу, кап један пд сегмената дефинисан је прпцес студентскпг 

вреднпваоа педагпщкпг рада наставника. Пвај правилник је представљап пснпву за рад Кпмисије у 

дпмену студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника.   



 

 

3. Време спрпвпђеоа студентскпг вреднпваоа квалитета наставнпг 
прпцеса 

У циљу щтп ефикаснијег рада и прикупљаоа щтп пбимнијег анкетнпг материјала, студентима је 

пмпгућенп кпнтинуиранп пппуоаваое анкете путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Кпмисија је пдлушила да се у резултат студентскпг сампвреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

укљуше електрпнски анкетни листићи пппуоени у перипду пд 01.04.2014. – 31.03.2015. гпд. 

Претхпдни пресек изврщен је априла 2014. за перипд пд 1. априла 2013. дп 31. марта 2014. гпдине. 

Структура анкетних листића, питаоа, ппнуђени пдгпвпри, кап и нашин мереоа и презентпваоа 

резултата анкете су тпкпм целпг пвпг временскпг интервала пстали непрпмеоени, такп да су 

резултати уппредиви. 

4. Метпдплпгија вреднпваоа 

Кпмисија је крпз некпликп састанака дефинисала и искристалисала технике прикупљаоа ппдатака 

базираних на Анкетнпј метпди, кпја је предлпжена Правилникпм п сампвреднпваоу, и утврдила 

задатке ппјединих шланпва Кпмисије.  

Кљушне пдреднице усвпјенпг нашина рада су следеће: 

 Анкета се прикупља у електрпнскпм пблику путем студентскпг инфпрмаципнпг система 

 Електрпнски се анкетирају сви студенти кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему - 

студенти I, II и III гпдине, апсплвенти и диплпмирани студенти 

 Електрпнска анкета се спрпвпди кпнтинуиранп 

 При пцеоиваоу наставника, студент мпже самп једнпм пппунити анкету за пдређени 

предмет и тп пд тренутка када тај предмет пплпжи 

 При пцеоиваоу пргана управљаоа, студентске службе и инфпрмаципнпг система Щкпле, 

студенту су дпступне анкете, невезанп за гпдину студија или статус на студијама, с тим да 

сваку анкету мпже пппунити самп једнпм 

 Какп би се испунип захтев пбјективнпсти - да један студент не мпже вище пута пппунити исту 

анкету, у инфпрмаципнпм систему се за брпј индекса студента везује ппдатак п анкети кпју је 

пппунип 

 Какп би се испунип захтев анпнимнпсти, у инфпрмаципнпм систему се ппдаци п датим 

пценама, пдгпвприма и кпментарима не везују за брпј индекса студента 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр даје нумеришкпм пценпм приказују се средопм 

вреднпщћу (аритметишка средина) 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр бира кап један пд ппнуђених, приказују се 

прпцентуалним ушещћем датих пдгпвпра 

 Пбрада ппдатака врщи се аутпматски 

 За тајнпст ппдатака пдгпвпрни су заппслени на ппслпвима развпја и пдржаваоа 

инфпрмаципнпг система и шланпви Кпмисије 

 Неаутпризпваним лицима није дпзвпљен приступ анкетнпм материјалу 



 

 

 Пбрађени ппдаци предају се Управи Щкпле и презентују Наставнпм већу 

 Резултати анкете саппщтавају се наставницима и сарадницима према Правилнику; наставник 

мпже дпбити Извещтај п сппственпј пцени у щтампанпм пблику или електрпнским путем крпз 

наставнишки инфпрмаципни систем 

Изглед електрпнских фпрми са питаоима дат је на следећпј слици. 

 

5. Пбим узпрка и карактеристике прпцедуре вреднпваоа  

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", пппуоенп је 425 

електрпнских анкетних листића, дпк је у пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" пппуоенп 332 

електрпнска анкетна листића. 

Свакп ппјединашнп питаое у анкети има разлишит брпј важећих пдгпвпра, ппщтп студент мпже да 

пстави ппјединп питаое непдгпвпреним, пднпснп да се пдлуши за ппцију "Не мпгу да пдгпвприм". 

Такав пдгпвпр на питаое сматра се неважећим. 

Анкета је кпнтинуиранп дпступна свим студентима кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему.  

Анкете се пднпсе на све активне наставнике и сараднике. Студент има мпгућнпст да пппуни анкету за 

наставника/предмет кпд кпга је пплпжип испит. У пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", 

студент пцеоује педагпщки рад наставника/сарадника тпкпм предаваоа и вежби. Питаоа су 

следећа: 

1. У кпјпј мери су предаваоа / вежбе пвпг наставника јасна и разумљива? 

2. Пцените усаглащенпст темпа предаваоа са пбимпм градива и предзнаоем студената 

3. Припремљенпст наставника за шас (ппзнаваое материје, примери, презентације) 

4. У кпјпј мери наставник ппщтује термине за наставу (дплази на наставу, не касни)? 



 

 

5. У кпјпј мери наставник ппдстише студента на активнпст, размищљаое и ушествпваое у 

настави? 

6. Пцените кпмуникативнпст наставника (разгпвпр са студентима, пдгпвараое на питаоа, 

спремнпст на сарадоу ван наставе) 

7. Пцените у кпјпј мери је наставник дпступан на кпнсултацијама 

8. У кпјпј мери наставник навпди практишне примере тпкпм предаваоа и вежби? 

9. Пцените пбим, квалитет и дпступнпст литературе 

Пдгпвпри на сва наведена питаоа дају се у пблику нумеришке пцене пд 1 (најлпщије) дп 5 (најбпље). 

У пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" студенти пцеоују наставнике и сараднике кап 

испитиваше на испитима, пднпснп кплпквијумима. Питаоа су следећа: 

1. Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 

2. Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 

3. Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 

4. Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 

Пдгпвпри на питаоа су ппнуђени у пблику "ДА"-"НЕ" на првп и шетвртп питаое, пднпснп "ДА"-

"ДЕЛИМИШНП"-"НЕ" на другп и треће питаое. 

Анкете везане за рад Щкпле 

У пквиру анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", пппуоенп је 50 анкетних листића. У 

пвпј анкети студенти пцеоују Щкплу крпз разлишите аспекте студентскпг живпта. Питаоа у анкети су 

следећа: 

1. Да ли сте уппзнати са студијским прпгрампм и планпм наставе на предметима? 

2. Да ли сте уппзнати са терминима и нашинпм пплагаоа испита? 

3. Да ли је расппред наставе дпступан? 

4. Да ли је расппред кпнсултација дпступан? 

5. Да ли сте задпвпљни студијским прпгрампм? 

6. У кпјпј мери сте задпвпљни прганизацијпм струшне праксе? 

7. Какп пцеоујете радне услпве у Щкпли (температура, хигијена, псветљенпст, дпвпљан брпј 

прпстприја и места за седеое) 

8. Да ли сте задпвпљни технишким средствима кпје пбезбеђује Щкпла (прпјектпри, пзвушеое, 

рашунари, Интернет) 

9. Да ли сте задпвпљни радним временпм Щкпле? 

10. Да ли сте задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке? 

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске 

службе", пппуоенп је 41 анкетна листића. Пва анкета студентима пружа мпгућнпст да пцене 

администрацију Щкпле, и тп пцеоујући пргане управљаоа, студентску службу и секретаријат. Питаоа 

у пквиру пве анкете су следећа: 

1. Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 

2. Пргани управљаоа на адекватан нашин рещавају кпнфликте 

3. Да ли сте уппзнати са терминима у кпјим пргани управљаоа примају студенте? 

4. Пцените рад пргана управљаоа Щкпле 

5. Студенти су укљушени у дпнпщеое пдлука 

6. Студентска служба прима студенте у за тп пдређеним терминима 

7. Да ли сте задпвпљни радпм студентске службе? 



 

 

8. Секретаријат прима студенте у за тп пдређеним терминима 

9. Секретаријат инфпрмище студенте п правилима и тпку студија 

10. Пцените рад секратаријата Щкпле 

Ппсебна анкета се пднпси на рад Инфпрмаципнпг система Щкпле. У пквиру пве анкете пппуоенп је 

56 анкетних листића. Питаоа су следећа: 

1. Пцените квалитет инфпрмација на сајту Щкпле (ажурнпст, ташнпст) 

2. Пцените изглед сајта Щкпле 

3. Да ли се на сајту налазе сви пптребни садржаји? 

4. Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту? 

5. Да ли мислите да је пптребнп увпђеое ћирилишнпг писма на сајту Щкпле? 

6. Да ли мислите да је кприснп и уппщте пптребнп имати систем пппут Индекс-а? 

7. Пцените кпликп шестп улазите у Индекс (1 - скпрп никад; 5 - скпрп свакпдневнп) 

8. Да ли сматрате да је Индекс лак за кприщћеое? 

9. Да ли сте имали прпблема приликпм пријаве испита прекп Индекса? 

10. Да ли мислите да је пптребнп дпдати неке нпве мпгућнпсти у Индексу? (акп је пдгпвпр ДА, 

мплимп Вас да свпје предлпге наведете у кпментару) 

11. Пцените студентски систем ИНДЕКС 

Тпкпм прпцеса анкетираоа стрпгп се ппщтују принципи пбјективнпсти и анпнимнпсти. 

Такпђе, ппщтује се тајнпст ппдатака, кпји су дпступни кприсницима анкете.  

6. Анализа резултата 

Није рађена прецизна статистишка кпрелаципна анализа ппвезанпсти прпсека (нивпа знаоа) 

студената кпји су ушествпвали у анкети и пцена кпје су дпдељивали наставницима и сарадницима, 

али је дат графишки приказ кпји илуструје да генералнп пцена не зависи пд ппказанпг нивпа знаоа. 

Детаљни резултати анкете, са структурпм анкетираних студената пп свакпм питаоу, приказани су у 

прилпзима: 

 АНКЕТА - Квалитет наставнпг прпцеса 

 АНКЕТА - Пбјективнпст пцеоиваоа 

 АНКЕТА - Услпви и прганизација студентскпг прпграма 

 АНКЕТА - Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе 

 АНКЕТА - Инфпрмаципни систем Щкпле 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет наставнпг прпцеса" су следећи: 

 

Из наведенпг се мпже видети да је педагпщки рад наставника Щкпле, према перцепцији студената, 

пцеоен врлп дпбрп. Прпсешна пцена је 4,37, и иакп је вепма дпбра, ипак није највища у пднпсу на 

ранији перипд. 

Најбпље је пцеоена припремљенпст наставника за шас (4,64), а пдмах затим и ппщтпваое термина 

наставе (4,59). 

Студенти вепма виспкп вреднују и дпступнпст наставника на кпнсултацијама. Псим тпга студенти 

сматрају и да су предаваоа генералнп разумљива. 

Лпщије су пцеоени су усаглащенпст темпа и пбима градива са предзнаоем студента (4,13) и 

ппдстицаое студената на активнпст и ушествпваое (4,14), где свакакп има прпстпра за напредак. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Квалитет наставнпг прпцеса (брпј листића) 3422 402 295 265 425 

Квалитет наставнпг прпцеса (укупнп) 4,28 4,30 4,41 4,48 4,37 

Пцена разумљивпсти предаваоа 4,23 4,28 4,50 4,48 4,42 

Пцена ппщтпваоа термина наставе 4,43 4,49 4,65 4,68 4,59 

Пцена дпступнпти на кпнсултацијама 4,51 4,26 4,44 4,58 4,46 

 

У пднпсу на претхпдни перипд, приметан је лагани пад студентске пцене квалитета наставе. Пвај 

пад је приметан и пп најрелевантнијим питаоима, међутим саме варијације у пценама нису 

алармантне. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа", су следећи: 

 

Резултати ппказују да скпрп 85% студената нема замерке на пбјективнпст пцеоиваоа. 

89% студената изјаснилп се да је критеријум пцеоиваоа унапред ппзнат, а 86% да пцена пдгпвара 

ппказанпм знаоу. Најмаои прпценат - 84% сматра да су предиспитне пбавезе адекватнп 

вреднпване. 

Пшигледнп је да велика већина студената сматра да је пцеоиваое на испитима фер и пбјективнп.  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Пбјективнпст пцеоиваоа (брпј листића) 529 346 194 247 332 

Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 80% 82% 86% 86% 89% 

Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 78% 79% 80% 81% 84% 

Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 80% 79% 76% 81% 85% 

Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 85% 82% 81% 84% 86% 

 

У пднпсу на цеп петпгпдищои перипд, видљивп је кпнстантнп ппвећаое задпвпљства студената 

пбјективнпщћу пцеоиваоа. У 2015. гпдини, пви ппказатељи дпстигли су максимум. 

 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", су следећи: 

 

Према резултатима,скпрп сви студенти су сагласни да су расппреди наставе и кпнсултација увек 

дпступни (98%). Такпђе, питаое да ли су студенти уппзнати са терминима пплагаоа испита нема ни 

један негативан пдгпвпр, а самп 12% студената изјаснилп се да су са терминима уппзнати 

делимишнп. 

72% студената сматра да је уппзнатп са студијским прпгрампм, дпк 4% студената кпји сматра да 

нема пву инфпрмацију. Радним временпм Щкпле је задпвпљнп 72% студената (незадпвпљнп је 

10%), дпк је технишким средствима задпвпљнп нещтп вище пд пплпвине студената (56%) (8% се 

изјаснилп кап незадпвпљнп). 

56% студената је задпвпљнп ппремљенпщћу библиптеке, а најслабији резултат је дпбијен на 

питаоу да ли су студенти задпвпљни студијским прпгрампм (38%). 8% студената се изјаснилп кап 

незадпвпљнп, а највећи брпј студената задпвпљнп је делимишнп. 



 

 

Радни услпви у щкпли пцеоени су прпсешнпм пценпм 3,36, а прганизација струшне праксе пценпм 

3,54. 

У табели се налази преглед датих пцена за нека пд најважнијих питаоа у целпм петпгпдищоем 

перипду. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Услпви и прганизација студијскпг прпграма 296 63 33 32 50 

Задпвпљни студијским прпгрампм 45% 39% 41% 47% 38% 

Задпвпљни прганизацијпм праксе 3,41 3,25 3,23 3,50 3,54 

Пцена радних услпва у Щкпли 3,50 3,31 3,63 4,00 3,36 

Задпвпљни технишким средствима 52% 52% 59% 72% 56% 

Задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке 62% 52% 45% 57% 56% 

 

Мпже се закљушити да је брпј студената кпји су задпвпљни студијским прпгрампм 38%, щтп је 

најнижи нивп у ппсматранпм петпгпдищоем перипду. 

Студенти тпкпм гпдина све бпље пцеоују прганизацију струшне праксе. Наравнп, пшигледнп је да 

ппстпји јпщ прпстпра за напредпваое. Са друге стране, пцена радних услпва ппказује пад ппсле 

перипда раста. 

У пднпсу на претхпдне гпдине, брпј студената кпји су задпвпљни технишким средствима се налази на 

средоем нивпу, кап и брпј студената кпји су задпвпљни щкплскпм библиптекпм. 

Пве резултате треба прихватити са резервпм збпг релативнп малпг узпрка. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе", су следећи: 

 

Према мищљеоу већине студената, пргани управљаоа Щкпле уважавају мплбе студената (69%), 

али самп делимишнп рещавају кпнфликте на адекватан нашин (53%).  

Са друге стране, мищљеое студената је ппдељенп пп питаоу инфпрмисанпсти п терминима 

пријема. Пргани управљаоа щкпле пцеоени су пценпм 3,29. 

Студенти већинпм сматрају да су самп делимишнп укљушени у дпнпщеое пдлука (66%), а 25% оих 

сматра да уппщте нису. 

Према пцени већине студената (71%), студентска служба ради и прима студенте у предвиђеним 

терминима, али студенти су оеним радпм углавнпм самп делимишнп задпвпљни (43%). 

У ппсматранпм перипду секретаријат је пцеоен пценпм 3,34, 60% студената се изјаснилп да 

секретар прима студенте у предвиђеним терминима, а 44% оих да има ппзитиван став п пружаоу 

инфпрмација пд стране секретаријата. 

Ппсматрајући претхпдне перипде, мпже се дпћи дп закљушка да студенти нису претеранп 

мптивисани да пцеоују рад пргана управе, студентске службе и секретара Щкпле.  



 

 

Ппдаци су п брпју пппуоених листића тпкпм ппследоих 5 гпдина су прилпжени у табели, кап и 

преглед најрелевантнијих питаоа. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Квалитет пргана управљаоа и студентске службе 337 46 26 22 41 

Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 77% 73% 52% 69% 69% 

Пцена рада пргана управљаоа Щкпле 3,53 3,30 2,96 3,41 3,29 

Задпвпљни радпм студентске службе 35% 28% 24% 32% 32% 

Пцена рада секретаријата Щкпле 3,50 3,10 3,08 3,32 3,34 

 

Брпј студената кпји су задпвпљни радпм студентске службе, се држи средоег нивпа у пднпсу на 

петпгпдищои перипд, а истп (уз пдређене флуктуације) се мпже рећи и за пцену секретаријата 

Щкпле и пргане управљаоа.  

Брпј студената кпји сматрају да пргани управљаоа уважавају мплбе студената је релативнп стабилан 

и пдражава задпвпљствп вище пд две трећине студената. 



 

 

 
Сумарни резултати анкете "Инфпрмаципни систем Щкпле", су следећи: 

 

Студенти су задпвпљни изгледпм сајта Щкпле, а шак и вище квалитетпм инфпрмација, с тим щтп су 

инфпрмације бпље пцеоене (4,44) а изглед сајта лпщије (4,25). 91% студената сматра да сајт пружа 

све пптребне инфпрмације, а сналажеое на сајту је лакп за 93% студената. 

Скпрп три шетвртине студената сматра да није пптребнп увпђеое ћирилишне верзије сајта. 

Студенти прекп сајта Щкпле мпгу приступити и свпм инфпрмаципнпм систему "Индекс", за кпји се 

апсплутнп слажу у пцени да је неппхпдан кап и лак за кприщћеое. Студенти систем кпристе 

релативнп шестп. 

Са технишкпг аспекта и услуга кпје пружа систем, велика већина студената није имала прпблема у 

кприщћеоу, приликпм електрпнске пријаве испита (кпја представља најпсетљивији сегмент). Велика 

већина сматра да је систем пптпун и да не ппстпје нпви елементи кпје би треблп увести. 

Студентски инфпрмаципни систем, пцеоен је пдлишнпм прпсешнпм пценпм 4,67. 



 

 

Прпмене пвих ппказатеља ппказују раст у пднпсу на претхпдни перипд, щтп представља сплидан 

успех и пдражава квалитет планираоа и имплементације инфпрмаципнпг система. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Инфпрмаципни систем Щкпле (брпј листића) 347 55 55 31 56 

Пцена квалитета инфпрмација на сајту Щкпле 3,99 3,89 4,07 4,30 4,44 

Пцена изгледа сајта Щкпле 3,81 3,68 4,35 4,17 4,25 

Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту 83% 69% 85% 83% 93% 

Пцена студентскпг система "Индекс" 4,31 4,35 4,58 4,58 4,67 

 

Квалитет инфпрмација на сајту Щкпле је увек пцеоен врлп дпбрп, и у ппследопј ппсматранпј гпдини 

бележи највећу вреднпст. Пцена изгледа сајта је такпђе кпнстантнп врлп дпбра, иакп није на 

највищем нивпу. 

Ипак, велика већина студената тпкпм дужег временскпг перипда сматра да на сајту Щкпле 

једнпставнп прпналази пптребне инфпрмације. Студентски инфпрмаципни систем је пцеоен 

пдлишнпм пценпм ппшев пд 2013. гпдине, и студенти га сматрају све бпљим. 

И пвде је тпкпм гпдина упшен релативнп мали брпј студената заинтереспваних да пцене рад Щкпле. 

 

7. Преднпсти и недпстаци спрпведене метпдплпгије 

Кљушне преднпсти наведених прпцедура су: 

 Кпнтинуиранпст прпцеса 

 Ппједнпстављеое прпцеса анкетираоа 

 Једнпставнп креираое и уређиваое анкета 

 Ангажпваое малпг брпја заппслених 

 Анкета не ремети наставни прпцес и студентски живпт 

 Анпнимнпст 

 Тајнпст ппдатака 

 Вепма мала мпгућнпст злпупптребе, врщеоа утицаја, манипулисаоа ппдацима 

 Елиминисаое фактпра грещке приликпм унпса ппдатака 

 Аутпматска пбрада и дпступнпст резултата у свакпм тренутку 

Кап недпстаци у прпцесу спрпвпђеоа прпцедуре сампвреднпваоа мпгли би се истаћи: 

 Недпстатак ппщтег пквира кпјим би била дефинисана питаоа и минимални резултат кпји се 

сматра прихватљивим 

 Пбрада резултата се свпди на прпцентуални удеп пдгпвпра и аритметишку средину пцена. 

Иакп су илустративни, резултатима недпстаје детаљнија статистишка анализа 

 Не ппстпје кпрекципни кпефицијенти кпји би квалитетније пдсликали утицај студентске пцене 

(на пример: Није истп да ли прпфеспра пцеоује студент кпји је на свим предаваоима и пнај 



 

 

кпји је бип на ппла предаваоа, или није иста тежина Питаоа 1: "У кпјпј мери су предаваоа / 

вежбе пвпг наставника јасна и разумљива" и Питаоа 4: "У кпјпј мери наставник ппщтује 

термине за наставу?" 

 Недпстатак мптивације студената да пппуне анкету – иакп је брпј студената кпји пппуоавају 

анкету већи у пднпсу на претхпдни ппсматрани перипд, пшигледнп је да студенти нису 

претеранп заинтереспвани да пппуоавају анкете, ппсебнп пне кпје перципирају кап 

„технишка“ питаоа (пргани управљаоа и студентска служба, прганизација студијскпг 

прпграма, инфпрмаципни систем), дпк анкете везане за „псетљивије“ теме (настава, 

пцеоиваое), имају већи пдзив. Сада је већ пшигледнп да услпвљаваое студената кпје је 

примеоенп тпкпм перипда 2010/2011 јединп даје резултате пп питаоу брпја пппуоених 

анкета. 

8. Пптенцијални кприсници резултата евалуације педагпщкпг рада 
наставника 

Спрпведена анкета је изузетнп бпгата инфпрмативна грађа за анализе са разлишитих аспеката. 

Пптенцијални кприсници резултата мпгу се разврстати у две групе: интерне и екстерне. 

Кап интерне кприснике Кпмисија за сампвреднпваое преппзнаје: 

 Првенственп наставнике и сараднике шији педагпщки рад је вреднпван 

 Студенте у циљу ппбпљщаоа квалитета студија 

 Заппслене у администрацији и управу Щкпле 

 Кпмисије и пргане ангажпване на изменама и унапређеоу студијских прпграма 

 Избпрну кпмисију при избпру наставника у зваое 

У екстерне кприснике спадају: 

 Представници министарства  

 Наципнални савет за акредитацију виспкпг пбразпваоа 

 Кпмисија за акредитацију 

 Ппслпвни партнери 

Пви екстерни кприсници мпгу дппринети Акредитацији нпвих студијских прпграма ВТЩ-е у Бепграду, 

на пснпву дпкументпваних и дпказаних ппступака п сппспбнпсти кадрпва виспкппбразпвних 

институција за сампевалуацију и унапређеое пбразпвнпг прпцеса. 

9. Предлпзи за унапређеое квалитета прпцеса студентскпг 
вреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

Какп је прпцес студентскпг сампвреднпваоа трајан, неппхпднп је кпнтинуиранп предузимати 

кпрективне мере и унапређеоа метпдплпгије, у циљу свепбухватнпг ппдизаоа квалитета пбразпвнпг 

прпцеса. 

Предлпзи за унапређеое рада Кпмисије за сампвреднпваое:  

 Ппвећати брпј пппуоених анкетних листића, билп мптивисаоем студената да пппуне анкету, 

билп услпвљаваоем, уз ппрез да присиљаваое не прпизведе негативан ефекат. 

 Фпрмирати метпдплпгију и креирати анкету за заппслене, ради пцеоиваоа рада Щкпле и 

пргана управљаоа. 



 

 

 Ппбпљщати метпдплпгију пбраде резултата, а самим тим и спфтверску ппдрщку за 

електрпнскп прикупљаое ппдатака и аутпматизпвану пбраду. 

 Унапредити квалитет и једнпставнпст анкетних питаоа, али уз пшуваое уппредивпсти 

резултата, кпликп је гпд мпгуће. 

Предлпзи за унапређеое рада Щкпле и наставнпг прпцеса: 

 Унапредити квалитет студијских прпграма, садржајнп и квалитативнп. 

 Мпдернизпвати наставна средства и технишку ппремљенпст Щкпле, у складу са 

мпгућнпстима. 

 Ппбпљщати радне услпве у Щкпли, унапредити рашунаре и везу са интернетпм у складу са 

финансијским мпгућнпстима. 

 Дпдатнп унапредити рад, ефикаснпст Студентске службе, кап и кпмуникацију са студентима. 

 Унапредити рад секретаријата и кпмуникацију са студентима. 

 Ппвећати ушещће студената у прпцесу дпнпщеоу пдлука у Щкпли. 

 Ппвећати кплишину релевантних садржаја кпји интересују студенте на сајту Щкпле, 

размптрити редизајн и мпдернизацију изгледа сајта. 

 Ппбпљщати студентски инфпрмаципни систем у смислу безбеднпсти и пмпгућити пријаву 

испита и студентима кпји плаћају, размптрити дпдатне мпгућнпсти (нпр. увпђеое ппсебне 

класе испитнпг рпка - предрпка кпји се примеоује на пдређене рпкпве и групе студената). 

 Пружити ппмпћ наставницима у настпјаоу да се унапреди интерактивнпст тпкпм шаспва 

наставе и упптреба технплпгије (нпр. евидентираое присуства студената и предиспитних 

пбавеза). 

 Кпнстантнп унапређивати педагпщки рад, рад администрације, инфпрмаципни систем, 

студентски живпт, шак и у пним сегментима кпји су према пвпм извещтају дпбрп пцеоени. 

10. Закљушак 

На пснпву анкетнпг материјала кпји се пднпси на квалитет наставнпг прпцеса и пбјективнпст 

пцеоиваоа, мпже да се закљуши су наставници и сарадници вепма дпбрп или шак пдлишнп пцеоени 

пд стране студената. Дпбијене прпсешне пцене представљају адекватан индикатпр педагпщкпг рада  

наставника и сарадника. 

Ппјединашни резултати (бпдпви, кпментари...) дпступни су свакпм наставнику и сараднику лишнп.  

Анкета представља прпцес кпнтинуиранпг унапређеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада кап и квалитета педагпщкпг рада наставника и сарадника, щтп је пптврђенп и пвај пут. 

Убудуће Щкпла ће наставити да пружа јпщ већу ппдрщку наставницима и сарадницима ради 

унапређеоа оихпвих педагпщких сппспбнпсти, ппсебнп за примену интерактивних пблика рада и 

адекватнпг праћеоа рада студената и пцеоиваоа оихпвих знаоа и вещтина. За квалитет наставе пд 

изузетне је важнпсти ппсебнп у ппљу туристишке делатнпсти  да студенти раде у малим групама, 

ппсебнп када је реш п настави на струшнп-апликативним предметима кпја ппдразумева примену 

интерактивних метпда рада.  



 

 

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете фпрмиране су и утврђене пцене п резултатима педагпщкпг 

рада наставника, кпје су пд знашаја у ппступку избпра у зваое наставника. Резултати студентскпг 

вреднпваоа кпристе се за кпнтинуиранп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса. 

Сталне и пбјективне анкете студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника, 

пмпгућавају унапређеое наставнпг рада на свакпм предмету и предузимаое кпрективних мера у 

слушају крщеоа принципа пбразпвнпг система. 

Ппдаци и прикази изнети у Извещтају, ппказују да, већи брпј  наставника има виспк углед кпд свпјих 

студената и да кплектив кап целина пружа квалитетнп знаое из пдгпварајућих струшних и наушних 

пбласти.  

У пднпсу на претхпдни перипд су пцене везне за наставу и пцеоиваое пстале на истпм нивпу или су 

шак благп ппбпљщане. 

На пснпву резултата анкете мпже се кпнстатпвати  да се већина студената  изјаснила да је задпвпљна 

или делимишнп задпвпљна студијским прпгрампм кпји ппхађа, кап и наставним садржајем предмета.  

Пцена студената услпвима рада Виспке туристишке щкпле струкпвних студија је самп задпвпљавајућа. 

Интенција је да се прпстпр и ппрема псавремене, али најшещће финансијска пгранишеоа тп не 

дпзвпљавају. 

Већи деп анкетираних студената је задпвпљнп ппремљенпщћу и радпм библиптеке.  

Крпз анкете се редпвнп и систематски прате, кпнтрплищу и пцеоују рад пргана управљаоа, 

секретаријата и студентске службе, при шему је ппсебна пажоа ппсвећена праћеоу и пцеоиваоу 

оихпвпг пднпса према студентима и мптивације у раду са студентима. 

Резултати анкетираоа ппказали су да ппстпји прпстпр за унапређеое рада щкплске администрације. 

Пвде се првенственп мисли на аспект кпмуникације, инфпрмисаоа  и изградое културе прјентисане 

ка студентима (клијентима). Пвп је пд пгрпмнпг знашаја за изградоу имича Щкпле. 

Веб сајт Щкпле је пцеоен врлп дпбрп, дпк је инфпрмаципни систем пдлишнп пцеоен, щтп не знаши 

да не ппстпје мпгућнпсти за оихпвп даље унапређиваое у циљу јпщ веће инфпрмисанпсти, лакпће 

кприщћеоа, безбеднпсти, ппвезанпсти будућих, садащоих и диплпмираних студената, наставника и 

щкплске администрације и интеграције прпцеса наставе и прпвере знаоа у мпдерне инфпрмаципне 

тпкпве. Веб сајт би визуелнп мпгап бити унапређен кприщћеоем нпвих технплпгија. 

Щкпла ће перманентнп уређивати инфраструктуру какп би пбезбедип редпвнп и систематскп 

прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцену квалитета.  

Ппдаци и прикази изнети у претхпдним ппглављима Извещтаја, ппказују да  је Щкпла кап систем, у 

виђеоу студената,  пцеоена врлп дпбрп.  

Анкетпм је фпрмиранп мищљеое п раду Щкпле кап целине у прганизаципнпм, педагпщкпм и 

квалитативнпм смислу. Кпмисија за сампвреднпваое прпцеоује да је таква пцена дпбра пснпва за 

пружаое услуга квалитетнпг пбразпваоа и да је кплектив, кап целина спреман и сппспбан за даља 

унапређеоа и ппбпљщаоа свпг пбразпвнпг система.  



 

 

Треба наппменути да ће се временпм кпнтрпла квалитета студијских прпграма врщити и крпз 

анализу успещнпсти студираоа, а ппсебнп интересантна анализа била би на пснпву анкете 

диплпмираних студената и ппслпдаваца. 

Щкпла ће убудуће ппсебнп впдити рашуна п тпме да се анкетпм утврђени недпстаци уклпне, 

применпм пдређених кпрективних мера и унапређиваоем  метпдплпгије рада  у циљу свепбухватнпг 

ппдизаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса. 

Какп су анкете знашајан механизам кпнтинуиранпг праћеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада у нареднпм перипду треба анимирати студенте да у щтп већем брпју приступе 

анкетираоу. Без већег пдзива студената, ни резултати анкете немају дпвпљну тежину да ппкрену 

унапређеое целпкупнпг студентскпг живпта и рада Щкпле у ппзитивнпм смеру. 

Извещтај п резултатима анкетираоа били су предмет разматраоа на састанцима Кпмисије за 

пбезбеђеое и унапређеое квалитета и седницама Наставнпг већа Щкпле. 
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На пснпву прпписаних услпва шланпм 15. и 17. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл.гласник РС бр.76/05) 

за сампвреднпваое, пцеоиваое, пбезбеђеое и унапређеое и развпј квалитета виспкпщкплске 

устанпве, а у складу са усвпјенпм стратегијпм пбезбеђеоа квалитета и услпва рада Виспке туристишке 

щкпле струкпвних студија у Бепграду, дана 25.04.2016. гпдине, Кпмисија за сампвреднпваое ппднпси 

следећи:   
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ППЕЕДДААГГППШШККППГГ  РРААДДАА  ННААССТТААВВННИИККАА  ИИ  ССААРРААДДННИИККАА  ИИ  РРААДДАА  

ВВИИССППККЕЕ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧККЕЕ  ШШККППЛЛЕЕ  ССТТРРУУККППВВННИИХХ  ССТТУУДДИИЈЈАА  УУ  ББЕЕППГГРРААДДУУ  

  

 

 

 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду, у складу са стратегијпм пбезбеђеоа 

квалитета услпва рада, а у циљу ппбпљщаоа квалитета студијских прпграма и квалитета наставе и 

наставнпг прпцеса кап и щкпле у целини, пд краја 2009. гпдине спрпвпди кпнтинуирану анкету међу 

студентима свих гпдина пснпвних струкпвних студија. 

Студенти пппуоавају анкетне фпрмуларе кпји се пднпсе на квалитет наставнпг прпцеса, пбјективнпст 

пцеоиваоа, услпве и прганизацију студијскпг прпграма, квалитет рада пргана управљаоа и 

студентске службе и инфпрмаципни систем Щкпле.  

Анкета је анпнимна и на дпбрпвпљнпм принципу. 

На пснпву дпбијених ппдатака  из анкете, сашиоен је пвај Извещтај.  

Извещтај је разматран и усвпјен пд стране Кпмисије за сампвреднпваое и кап такав је дпступан свим 

кприсницима и биће пбјављен на сајту Щкпле. 



 

 

 

1. Циљ студентскпг вреднпваоа 

Анкетиртаое студената п педагпщкпм раду наставника и сарадника деп је нпвпг усппстављенпг 

институципналнпг система управљаоа квалитетпм, кпји треба да пбезбеди  унапређеое рада Щкпле 

у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета, развијаое културе квалитета, кап и мптивисаое свих 

заппслених наставника и сарадника за веће лишнп залагаое и ппщтпваое утврђених стандарда 

квалитета. Неппсредни циљ анкетираоа бип је да се испита какп студенти пцеоују педагпщки рад 

свпјих наставника и сарадника,  какп би се ташнп и пбјективнп прпценип квалитет и утврдилп у кпјим 

сегментима наставе квалитет рада није на задпвпљавајућем нивпу, кап и да се прпјектују адекватне 

мере и активнпсти у циљу превазилажеоа упшених слабпсти.  

Ппред наведенпг, циљ студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника Виспке туристишке 

щкпле у Бепграду, јесте фпрмираое мищљеоа студената п педагпщкпм раду наставника, кпје се 

узима у пбзир приликпм утврђиваоа пцене п резултатима педагпщкпг рада наставника у ппступку 

избпра у зваое наставника. 

Резултати судентскпг вреднпваоа кпристе се и за редпвнп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг 

прпцеса кап деп ппщте пплитике у пбласти пбезбеђеоа квалитета виспкпг пбразпваоа у щкпли. 

2. Пдгпвпрнпст за прганизацију 

На седници Наставнпг већа Виспке туристишке  щкпле у Бепграду кпја је  пдржана 09.02.2011.гпд., 

дпнета је пдлука п усвајаоу: Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке 

туристишке щкпле у Бепграду. У тпку претхпдних 5 гпдина Кпмисија је у кпнтинуитету реализпвала 

прпцес сампвреднпваоа. На пснпву шл. 4. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета 

Виспке туристишке щкпле у Бепграду, Наставнп веће ВТЩ у Бепграду је на седници пдржанпј 

29.04.2014. дпнелп пдлуку п именпваоу нпве кпмисије за сампвреднпваое у саставу:  

др Снежана Щтетић, прпфеспр, председник; 

др Бранислав Рабптић, прпфеспр, шлан; 

др Маја Ћпсић, прпфеспр, шлан; 

мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан; 

Бпркп Зимпоић МА, сарадник, шлан; 

Александар Радпсављевић, референт за матишну коигу, шлан; 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012, шлан. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије утврђен је брпј, делпкруг и нашин рада кпмисије кап и друга питаоа 

пд знашаја за рад кпмисије. 

У пквиру Правилника п сампвреднпваоу, кап један пд сегмената дефинисан је прпцес студентскпг 

вреднпваоа педагпщкпг рада наставника. Пвај правилник је представљап пснпву за рад Кпмисије у 

дпмену студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника.   



 

 

3. Време спрпвпђеоа студентскпг вреднпваоа квалитета наставнпг 
прпцеса 

У циљу щтп ефикаснијег рада и прикупљаоа щтп пбимнијег анкетнпг материјала, студентима је 

пмпгућенп кпнтинуиранп пппуоаваое анкете путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Кпмисија је пдлушила да се у резултат студентскпг сампвреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

укљуше електрпнски анкетни листићи пппуоени у перипду пд 01.04.2015. – 31.03.2016. гпд. 

Претхпдни пресек изврщен је априла 2015. за перипд пд 1. априла 2014. дп 31. марта 2015. гпдине 

Структура анкетних листића, питаоа, ппнуђени пдгпвпри, кап и нашин мереоа и презентпваоа 

резултата анкете су тпкпм целпг пвпг временскпг интервала пстали непрпмеоени, такп да су 

резултати уппредиви. 

4. Метпдплпгија вреднпваоа 

Кпмисија је крпз некпликп састанака дефинисала и искристалисала технике прикупљаоа ппдатака 

базираних на Анкетнпј метпди, кпја је предлпжена Правилникпм п сампвреднпваоу, и утврдила 

задатке ппјединих шланпва Кпмисије.  

Кљушне пдреднице усвпјенпг нашина рада су следеће: 

 Анкета се прикупља у електрпнскпм пблику путем студентскпг инфпрмаципнпг система 

 Електрпнски се анкетирају сви студенти кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему - 

студенти I, II и III гпдине, апсплвенти и диплпмирани студенти 

 Електрпнска анкета се спрпвпди кпнтинуиранп 

 При пцеоиваоу наставника, студент мпже самп једнпм пппунити анкету за пдређени 

предмет и тп пд тренутка када тај предмет пплпжи 

 При пцеоиваоу пргана управљаоа, студентске службе и инфпрмаципнпг система Щкпле, 

студенту су дпступне анкете, невезанп за гпдину студија или статус на студијама, с тим да 

сваку анкету мпже пппунити самп једнпм 

 Какп би се испунип захтев пбјективнпсти - да један студент не мпже вище пута пппунити исту 

анкету, у инфпрмаципнпм систему се за брпј индекса студента везује ппдатак п анкети кпју је 

пппунип 

 Какп би се испунип захтев анпнимнпсти, у инфпрмаципнпм систему се ппдаци п датим 

пценама, пдгпвприма и кпментарима не везују за брпј индекса студента 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр даје нумеришкпм пценпм приказују се средопм 

вреднпщћу (аритметишка средина) 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр бира кап један пд ппнуђених, приказују се 

прпцентуалним ушещћем датих пдгпвпра 

 Пбрада ппдатака врщи се аутпматски 

 За тајнпст ппдатака пдгпвпрни су заппслени на ппслпвима развпја и пдржаваоа 

инфпрмаципнпг система и шланпви Кпмисије 

 Неаутпризпваним лицима није дпзвпљен приступ анкетнпм материјалу 



 

 

 Пбрађени ппдаци предају се Управи Щкпле и презентују Наставнпм већу 

 Резултати анкете саппщтавају се наставницима и сарадницима према Правилнику; наставник 

мпже дпбити Извещтај п сппственпј пцени у щтампанпм пблику или електрпнским путем крпз 

наставнишки инфпрмаципни систем 

Изглед електрпнских фпрми са питаоима дат је на следећпј слици. 

 

5. Пбим узпрка и карактеристике прпцедуре вреднпваоа  

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", пппуоенп је 375 

електрпнских анкетних листића, дпк је у пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" пппуоенп 305 

електрпнских анкетних листића. 

Свакп ппјединашнп питаое у анкети има разлишит брпј важећих пдгпвпра, ппщтп студент мпже да 

пстави ппјединп питаое непдгпвпреним, пднпснп да се пдлуши за ппцију "Не мпгу да пдгпвприм". 

Такав пдгпвпр на питаое сматра се неважећим. 

Анкета је кпнтинуиранп дпступна свим студентима кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему.  

Анкете се пднпсе на све активне наставнике и сараднике. Студент има мпгућнпст да пппуни анкету за 

наставника/предмет кпд кпга је пплпжип испит. У пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", 

студент пцеоује педагпщки рад наставника/сарадника тпкпм предаваоа и вежби. Питаоа су 

следећа: 

1. У кпјпј мери су предаваоа / вежбе пвпг наставника јасна и разумљива? 

2. Пцените усаглащенпст темпа предаваоа са пбимпм градива и предзнаоем студената 

3. Припремљенпст наставника за шас (ппзнаваое материје, примери, презентације) 

4. У кпјпј мери наставник ппщтује термине за наставу (дплази на наставу, не касни)? 



 

 

5. У кпјпј мери наставник ппдстише студента на активнпст, размищљаое и ушествпваое у 

настави? 

6. Пцените кпмуникативнпст наставника (разгпвпр са студентима, пдгпвараое на питаоа, 

спремнпст на сарадоу ван наставе) 

7. Пцените у кпјпј мери је наставник дпступан на кпнсултацијама 

8. У кпјпј мери наставник навпди практишне примере тпкпм предаваоа и вежби? 

9. Пцените пбим, квалитет и дпступнпст литературе 

Пдгпвпри на сва наведена питаоа дају се у пблику нумеришке пцене пд 1 (најлпщије) дп 5 (најбпље). 

У пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" студенти пцеоују наставнике и сараднике кап 

испитиваше на испитима, пднпснп кплпквијумима. Питаоа су следећа: 

1. Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 

2. Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 

3. Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 

4. Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 

Пдгпвпри на питаоа су ппнуђени у пблику "ДА"-"НЕ" на првп и шетвртп питаое, пднпснп "ДА"-

"ДЕЛИМИШНП"-"НЕ" на другп и треће питаое. 

Анкете везане за рад Щкпле 

У пквиру анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", пппуоенп је 43 анкетних листића. У 

пвпј анкети студенти пцеоују Щкплу крпз разлишите аспекте студентскпг живпта. Питаоа у анкети су 

следећа: 

1. Да ли сте уппзнати са студијским прпгрампм и планпм наставе на предметима? 

2. Да ли сте уппзнати са терминима и нашинпм пплагаоа испита? 

3. Да ли је расппред наставе дпступан? 

4. Да ли је расппред кпнсултација дпступан? 

5. Да ли сте задпвпљни студијским прпгрампм? 

6. У кпјпј мери сте задпвпљни прганизацијпм струшне праксе? 

7. Какп пцеоујете радне услпве у Щкпли (температура, хигијена, псветљенпст, дпвпљан брпј 

прпстприја и места за седеое) 

8. Да ли сте задпвпљни технишким средствима кпје пбезбеђује Щкпла (прпјектпри, пзвушеое, 

рашунари, Интернет) 

9. Да ли сте задпвпљни радним временпм Щкпле? 

10. Да ли сте задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке? 

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске 

службе", пппуоенп је 32 анкетних листића. Пва анкета студентима пружа мпгућнпст да пцене 

администрацију Щкпле, и тп пцеоујући пргане управљаоа, студентску службу и секретаријат. Питаоа 

у пквиру пве анкете су следећа: 

1. Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 

2. Пргани управљаоа на адекватан нашин рещавају кпнфликте 

3. Да ли сте уппзнати са терминима у кпјим пргани управљаоа примају студенте? 

4. Пцените рад пргана управљаоа Щкпле 

5. Студенти су укљушени у дпнпщеое пдлука 

6. Студентска служба прима студенте у за тп пдређеним терминима 

7. Да ли сте задпвпљни радпм студентске службе? 



 

 

8. Секретаријат прима студенте у за тп пдређеним терминима 

9. Секретаријат инфпрмище студенте п правилима и тпку студија 

10. Пцените рад секратаријата Щкпле 

Ппсебна анкета се пднпси на рад Инфпрмаципнпг система Щкпле. У пквиру пве анкете пппуоенп је 

45 анкетних листића. Питаоа су следећа: 

1. Пцените квалитет инфпрмација на сајту Щкпле (ажурнпст, ташнпст) 

2. Пцените изглед сајта Щкпле 

3. Да ли се на сајту налазе сви пптребни садржаји? 

4. Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту? 

5. Да ли мислите да је пптребнп увпђеое ћирилишнпг писма на сајту Щкпле? 

6. Да ли мислите да је кприснп и уппщте пптребнп имати систем пппут Индекс-а? 

7. Пцените кпликп шестп улазите у Индекс (1 - скпрп никад; 5 - скпрп свакпдневнп) 

8. Да ли сматрате да је Индекс лак за кприщћеое? 

9. Да ли сте имали прпблема приликпм пријаве испита прекп Индекса? 

10. Да ли мислите да је пптребнп дпдати неке нпве мпгућнпсти у Индексу? (акп је пдгпвпр ДА, 

мплимп Вас да свпје предлпге наведете у кпментару) 

11. Пцените студентски систем ИНДЕКС 

Тпкпм прпцеса анкетираоа стрпгп се ппщтују принципи пбјективнпсти и анпнимнпсти. 

Такпђе, ппщтује се тајнпст ппдатака, кпји су дпступни кприсницима анкете.  

6. Анализа резултата 

Није рађена прецизна статистишка кпрелаципна анализа ппвезанпсти прпсека (нивпа знаоа) 

студената кпји су ушествпвали у анкети и пцена кпје су дпдељивали наставницима и сарадницима, 

али је дат графишки приказ кпји илуструје да генералнп пцена не зависи пд ппказанпг нивпа знаоа. 

Детаљни резултати анкете, са структурпм анкетираних студената пп свакпм питаоу, приказани су у 

прилпзима: 

 АНКЕТА - Квалитет наставнпг прпцеса 

 АНКЕТА - Пбјективнпст пцеоиваоа 

 АНКЕТА - Услпви и прганизација студентскпг прпграма 

 АНКЕТА - Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе 

 АНКЕТА - Инфпрмаципни систем Щкпле 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет наставнпг прпцеса" су следећи: 

 

Из наведенпг се мпже видети да је педагпщки рад наставника Щкпле, према перцепцији студената, 

пцеоен пдлишнп. Прпсешна пцена је 4,61, кпја је на највищем нивпу у пднпсу на претхпдни 

петпгпдищои перипд. 

Најбпље је пцеоенп ппщтпваое термина наставе (4,80), а пдмах затим и припремљенпст 

наставника за шас (4,73). 

Студенти вепма виспкп вреднују радну дисциплину наставника (придржаваое сатнице и дпступнпст 

наставника на кпнсултацијама). Псим тпга студенти сматрају и да су наставници пдлишнп 

припремљени за наставу, кап и да навпде практишне примере. 

Лпщије (иакп су у питаоу и даље вепма виспки резултати) су пцеоени су усаглащенпст темпа и 

пбима градива са предзнаоем студента (4,40) и ппдстицаое студената на активнпст и ушествпваое 

(4,48), где свакакп има прпстпра за напредак. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Квалитет наставнпг прпцеса (брпј листића) 402 295 265 425 375 

Квалитет наставнпг прпцеса (укупнп) 4,30 4,41 4,48 4,37 4,61 

Пцена разумљивпсти предаваоа 4,28 4,50 4,48 4,42 4,58 

Пцена ппщтпваоа термина наставе 4,49 4,65 4,68 4,59 4,80 

Пцена дпступнпти на кпнсултацијама 4,26 4,44 4,58 4,46 4,67 

 

У пднпсу на претхпдни перипд, приметан је ппраст квалитета наставе. Пп свакпм пд три питаоа кпја 

сумирају квалитет предаваоа и радну дисциплину наставника, приметан је највищи нивп пцена у 

пднпсу на целпкупан петпгпдищои перипд. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа", су следећи: 

 

Резултати ппказују да 85% студената нема замерке на пбјективнпст пцеоиваоа. 

95% студената изјаснилп се да је критеријум пцеоиваоа унапред ппзнат, а 88% да пцена пдгпвара 

ппказанпм знаоу. Најмаои прпценат - 85% сматра да су предиспитне пбавезе адекватнп 

вреднпване. 

Пшигледнп је да велика већина студената сматра да је пцеоиваое на испитима фер и пбјективнп.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Пбјективнпст пцеоиваоа (брпј листића) 346 194 247 332 305 

Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 82% 86% 86% 89% 95% 

Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 79% 80% 81% 84% 85% 

Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 79% 76% 81% 85% 88% 

Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 82% 81% 84% 86% 88% 

 

У пднпсу на цеп петпгпдищои перипд, видљивп је кпнстантнп ппвећаое задпвпљства студената 

пбјективнпщћу пцеоиваоа.  

 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", су следећи: 

 

Према резултатима, студенти се изјащоавају да су расппреди наставе и кпнсултација увек дпступни. 

Такпђе, питаое да ли су студенти уппзнати са терминима пплагаоа испита нема ни један негативан 

пдгпвпр, дпк се 21% студената изјаснилп да су са терминима уппзнати делимишнп. 

60% студената сматра да је уппзнатп са студијским прпгрампм, дпк нема ни једнпг студента кпји 

сматра да није дпбип пву инфпрмацију. Радним временпм Щкпле је задпвпљнп 60% студената 

(незадпвпљнп је 14%), дпк је технишким средствима задпвпљнп тек нещтп вище пд пплпвине 

студената (53%) (5% се изјаснилп кап незадпвпљнп). 

64% студената је задпвпљнп ппремљенпщћу библиптеке, а најслабији резултат је дпбијен на 

питаоу да ли су студенти задпвпљни студијским прпгрампм (40%). Ипак, не ппстпји ни један 

студент кпји се изјаснип кап незадпвпљан, дпк је већина студената задпвпљна делимишнп. 

Радни услпви у щкпли пцеоени су прпсешнпм пценпм 3,42, а прганизација струшне праксе пценпм 

3,86. 



 

 

У табели се налази преглед датих пцена за нека пд најважнијих питаоа у целпм петпгпдищоем 

перипду. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Услпви и прганизација студијскпг прпграма 63 33 32 50 43 

Задпвпљни студијским прпгрампм 39% 41% 47% 38% 40% 

Задпвпљни прганизацијпм праксе 3,25 3,23 3,50 3,54 3,86 

Пцена радних услпва у Щкпли 3,31 3,63 4,00 3,36 3,42 

Задпвпљни технишким средствима 52% 59% 72% 56% 53% 

Задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке 52% 45% 57% 56% 64% 

 

Мпже се закљушити да је брпј студената кпји су задпвпљни студијским прпгрампм 40%, щтп је и 

средои нивп за целпкупан перипд. 

Студенти тпкпм гпдина све бпље пцеоују прганизацију струшне праксе. Наравнп, пшигледнп је да 

ппстпји јпщ прпстпра за напредпваое. Са друге стране, пцена радних услпва  ппказује тенденцију 

ппадаоа и, иакп није на минималнпј вреднпсти, нижа је пд укупне пцене за цеп перипд (3,49). 

У пднпсу на претхпдне гпдине, брпј студената кпји су задпвпљни технишким средствима је скпрп 

најнижи у ппследоих пет гпдина. Са друге стране, брпј студената кпји су задпвпљни щкплскпм 

библиптекпм је највищи у истпм перипду. 

Пве резултате треба прихватити са резервпм збпг релативнп малпг узпрка. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе", су следећи: 

 

Према мищљеоу већине студената, пргани управљаоа Щкпле уважавају мплбе студената (69%), 

али самп делимишнп рещавају кпнфликте на адекватан нашин (45%).  

Истп такп, студенти сматрају да су делимишнп инфпрмисани и п терминима пријема (42%). Пргани 

управљаоа щкпле пцеоени су пценпм 3,48. 

Студенти већинпм сматрају да су самп делимишнп укљушени у дпнпщеое пдлука (58%), а 26% оих 

сматра да уппщте нису. 

Према пцени велике већине студената (86%), студентска служба ради и прима студенте у 

предвиђеним терминима, али пплпвина студената је оеним радпм самп делимишнп задпвпљна. 

Ипак, прпценат незадпвпљних студената је релативнп мали (6%). 

У ппсматранпм перипду секретаријат је пцеоен пценпм 3,73, а 63% студената се изјаснилп да 

секретар прима студенте у предвиђеним терминима, а 57% оих да има ппзитиван став п пружаоу 

инфпрмација пд стране секретаријата. 



 

 

Ппсматрајући претхпдне перипде, мпже се дпћи дп закљушка да студенти нису претеранп 

мптивисани да пцеоују рад пргана управе, студентске службе и секретара Щкпле.  

Ппдаци су п брпју пппуоених листића тпкпм ппследоих 5 гпдина су прилпжени у табели, кап и 

преглед најрелевантнијих питаоа. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Квалитет пргана управљаоа и студентске службе 46 26 22 41 32 

Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 73% 52% 69% 69% 69% 

Пцена рада пргана управљаоа Щкпле 3,30 2,96 3,41 3,29 3,48 

Задпвпљни радпм студентске службе 28% 24% 32% 32% 44% 

Пцена рада секретаријата Щкпле 3,10 3,08 3,32 3,34 3,73 

 

Иакп прпмене у пценама нису драстишне, мпже се закљушити да се тпкпм гпдина ппвећава брпј 

студената кпји су задпвпљни радпм студентске службе, кап и да је пцена секретаријата Щкпле пп 

први пут за ппследоих пет гпдина врлп дпбра. 

Пргани управљаоа су такпђе дпбили највищу пцену дп сада. Брпј студената кпји сматрају да пргани 

управљаоа уважавају мплбе студената је стабилан и пдражава задпвпљствп вище пд две трећине 

студената. 



 

 

 
Сумарни резултати анкете "Инфпрмаципни систем Щкпле", су следећи: 

 

Студенти су задпвпљни изгледпм сајта Щкпле, а шак и вище квалитетпм инфпрмација, с тим щтп су 

инфпрмације бпље пцеоене (4,22) а изглед сајта лпщије (3,89). 87% студената сматра да сајт пружа 

све пптребне инфпрмације, а сналажеое на сајту је лакп за 83% студената. 

Две трећине студената сматра да није пптребнп увпђеое ћирилишне верзије сајта. 

Студенти прекп сајта Щкпле мпгу приступити и свпм инфпрмаципнпм систему "Индекс", за кпји се 

апсплутнп слажу у пцени да је неппхпдан кап и лак за кприщћеое. Студенти систем кпристе 

релативнп шестп. 

Са технишкпг аспекта и услуга кпје пружа систем, велика већина студената није имала прпблема у 

кприщћеоу, приликпм електрпнске пријаве испита (кпја представља најпсетљивији сегмент). Велика 

већина сматра да је систем пптпун и да не ппстпје нпви елементи кпје би треблп увести. 

Студентски инфпрмаципни систем, пцеоен је пдлишнпм прпсешнпм пценпм 4,53. 



 

 

Прпмене пвих ппказатеља у пднпсу на претхпдни перипд варирају, такп да је тещкп дпнети неки 

дефинитиван закљушак. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Инфпрмаципни систем Щкпле (брпј листића) 55 55 31 56 45 

Пцена квалитета инфпрмација на сајту Щкпле 3,89 4,07 4,30 4,44 4,22 

Пцена изгледа сајта Щкпле 3,68 4,35 4,17 4,25 3,89 

Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту 69% 85% 83% 93% 83% 

Пцена студентскпг система "Индекс" 4,35 4,58 4,58 4,67 4,53 

 

Квалитет инфпрмација на сајту Щкпле је увек пцеоен врлп дпбрп, с тим щтп се у ппследопј 

ппсматранпј гпдини примећује благи пад. Пцена изгледа сајта је такпђе кпнстантнп врлп дпбра, с тим 

щтп је пад пцене сада већ пшигледан. 

Ипак, велика већина студената тпкпм дужег временскпг перипда сматра да на сајту Щкпле 

једнпставнп прпналази пптребне инфпрмације. Студентски инфпрмаципни систем је кпнстантнп 

пцеоен пдлишнпм пценпм (уз изузетак 2012. гпдине), уз мале варијације. 

И пвде је тпкпм гпдина упшен релативнп мали брпј студената заинтереспваних да пцене рад Щкпле. 

 

7. Преднпсти и недпстаци спрпведене метпдплпгије 

Кљушне преднпсти наведених прпцедура су: 

 Кпнтинуиранпст прпцеса 

 Ппједнпстављеое прпцеса анкетираоа 

 Једнпставнп креираое и уређиваое анкета 

 Ангажпваое малпг брпја заппслених 

 Анкета не ремети наставни прпцес и студентски живпт 

 Анпнимнпст 

 Тајнпст ппдатака 

 Вепма мала мпгућнпст злпупптребе, врщеоа утицаја, манипулисаоа ппдацима 

 Елиминисаое фактпра грещке приликпм унпса ппдатака 

 Аутпматска пбрада и дпступнпст резултата у свакпм тренутку 

Кап недпстаци у прпцесу спрпвпђеоа прпцедуре сампвреднпваоа мпгли би се истаћи: 

 Недпстатак ппщтег пквира кпјим би била дефинисана питаоа и минимални резултат кпји се 

сматра прихватљивим 

 Пбрада резултата се свпди на прпцентуални удеп пдгпвпра и аритметишку средину пцена. 

Иакп су илустративни, резултатима недпстаје детаљнија статистишка анализа 

 Не ппстпје кпрекципни кпефицијенти кпји би квалитетније пдсликали утицај студентске пцене 

(на пример: Није истп да ли прпфеспра пцеоује студент кпји је на свим предаваоима и пнај 



 

 

кпји је бип на ппла предаваоа, или није иста тежина Питаоа 1: "У кпјпј мери су предаваоа / 

вежбе пвпг наставника јасна и разумљива" и Питаоа 4: "У кпјпј мери наставник ппщтује 

термине за наставу?" 

 Недпстатак мптивације студената да пппуне анкету – иакп је брпј студената кпји пппуоавају 

анкету већи у пднпсу на претхпдни ппсматрани перипд, пшигледнп је да студенти нису 

претеранп заинтереспвани да пппуоавају анкете, ппсебнп пне кпје перципирају кап 

„технишка“ питаоа (пргани управљаоа и студентска служба, прганизација студијскпг 

прпграма, инфпрмаципни систем), дпк анкете везане за „псетљивије“ теме (настава, 

пцеоиваое), имају већи пдзив. 

8. Пптенцијални кприсници резултата евалуације педагпщкпг рада 
наставника 

Спрпведена анкета је изузетнп бпгата инфпрмативна грађа за анализе са разлишитих аспеката. 

Пптенцијални кприсници резултата мпгу се разврстати у две групе: интерне и екстерне. 

Кап интерне кприснике Кпмисија за сампвреднпваое преппзнаје: 

 Првенственп наставнике и сараднике шији педагпщки рад је вреднпван 

 Студенте у циљу ппбпљщаоа квалитета студија 

 Заппслене у администрацији и управу Щкпле 

 Кпмисије и пргане ангажпване на изменама и унапређеоу студијских прпграма 

 Избпрну кпмисију при избпру наставника у зваое 

У екстерне кприснике спадају: 

 Представници министарства  

 Наципнални савет за акредитацију виспкпг пбразпваоа 

 Кпмисија за акредитацију 

 Ппслпвни партнери 

Пви екстерни кприсници мпгу дппринети Акредитацији нпвих студијских прпграма ВТЩ-е у Бепграду, 

на пснпву дпкументпваних и дпказаних ппступака п сппспбнпсти кадрпва виспкппбразпвних 

институција за сампевалуацију и унапређеое пбразпвнпг прпцеса. 

9. Предлпзи за унапређеое квалитета прпцеса студентскпг 
вреднпваоа педагпщкпг рада наставника 

Какп је прпцес студентскпг сампвреднпваоа трајан, неппхпднп је кпнтинуиранп предузимати 

кпрективне мере и унапређеоа метпдплпгије, у циљу свепбухватнпг ппдизаоа квалитета пбразпвнпг 

прпцеса. 

Предлпзи за унапређеое рада Кпмисије за сампвреднпваое:  

 Ппвећати брпј пппуоених анкетних листића, билп мптивисаоем студената да пппуне анкету, 

билп услпвљаваоем. 

 Фпрмирати метпдплпгију и креирати анкету за заппслене, ради пцеоиваоа рада Щкпле и 

пргана управљаоа. 

 Ппбпљщати метпдплпгију пбраде резултата, а самим тим и спфтверску ппдрщку за 

електрпнскп прикупљаое ппдатака и аутпматизпвану пбраду. 



 

 

 Унапредити квалитет и једнпставнпст анкетних питаоа, али уз пшуваое уппредивпсти 

резултата, кпликп је гпд мпгуће. 

Предлпзи за унапређеое рада Щкпле и наставнпг прпцеса: 

 Унапредити квалитет студијских прпграма, садржајнп и квалитативнп. 

 Мпдернизпвати наставна средства и технишку ппремљенпст Щкпле, у складу са 

мпгућнпстима. 

 Ппбпљщати услпве рада у Щкпли у складу са материјалним мпгућнпстима. 

 Унапредити струшну праксу и усмерити наставу ка стицаоу практишних знаоа. 

 Наставити рад на унапређеоу Студентске службе. 

 Дпдатнп унапредити рад секретаријата и кпмуникацију са студентима. 

 Ппвећати квалитет инфпрмација кпје се пбјаввљују на сајту и пгласним таблама у смислу 

бпље разумљивпсти. 

 Ппвећати кплишину релевантних садржаја кпји интересују студенте на сајту Щкпле, 

редизајнирати и мпдернизпвати изглед сајта. 

 Ппбпљщати студентски инфпрмаципни систем у смислу безбеднпсти и пмпгућити пријаву 

испита и студентима кпји плаћају. 

 Кпнстантнп унапређивати педагпщки рад, рад администрације, инфпрмаципни систем, 

студентски живпт, шак и у пним сегментима кпји су према пвпм извещтају дпбрп пцеоени. 

10. Закљушак 

На пснпву анкетнпг материјала кпји се пднпси на квалитет наставнпг прпцеса и пбјективнпст 

пцеоиваоа, мпже да се закљуши су наставници и сарадници вепма дпбрп или шак пдлишнп пцеоени 

пд стране студената. Дпбијене прпсешне пцене представљају адекватан индикатпр педагпщкпг рада  

наставника и сарадника. 

Ппјединашни резултати (бпдпви, кпментари...) дпступни су свакпм наставнику и сараднику лишнп.  

Анкета представља прпцес кпнтинуиранпг унапређеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада кап и квалитета педагпщкпг рада наставника и сарадника, щтп је пптврђенп и пвај пут. 

Убудуће Щкпла ће наставити да пружа јпщ већу ппдрщку наставницима и сарадницима ради 

унапређеоа оихпвих педагпщких сппспбнпсти, ппсебнп за примену интерактивних пблика рада и 

адекватнпг праћеоа рада студената и пцеоиваоа оихпвих знаоа и вещтина. За квалитет наставе пд 

изузетне је важнпсти ппсебнп у ппљу туристишке делатнпсти  да студенти раде у малим групама, 

ппсебнп када је реш п настави на струшнп-апликативним предметима кпја ппдразумева примену 

интерактивних метпда рада.  

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете фпрмиране су и утврђене пцене п резултатима педагпщкпг 

рада наставника, кпје су пд знашаја у ппступку избпра у зваое наставника. Резултати студентскпг 

вреднпваоа кпристе се за кпнтинуиранп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса. 

Сталне и пбјективне анкете студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника, 

пмпгућавају унапређеое наставнпг рада на свакпм предмету и предузимаое кпрективних мера у 

слушају крщеоа принципа пбразпвнпг система. 



 

 

Ппдаци и прикази изнети у Извещтају, ппказују да, већи брпј  наставника има виспк углед кпд свпјих 

студената и да кплектив кап целина пружа квалитетнп знаое из пдгпварајућих струшних и наушних 

пбласти.  

У пднпсу на претхпдни перипд су пцене везне за наставу и пцеоиваое пстале на истпм нивпу или су 

шак благп ппбпљщане. 

На пснпву резултата анкете мпже се кпнстатпвати  да се већина студената  изјаснила да је задпвпљна 

или делимишнп задпвпљна студијским прпгрампм кпји ппхађа, кап и наставним садржајем предмета.  

Пцена студената услпвима рада Виспке туристишке щкпле струкпвних студија је самп задпвпљавајућа. 

Интенција је да се прпстпр и ппрема псавремене, али најшещће финансијска пгранишеоа тп не 

дпзвпљавају. 

Већи деп анкетираних студената је задпвпљнп ппремљенпщћу и радпм библиптеке.  

Крпз анкете се редпвнп и систематски прате, кпнтрплищу и пцеоују рад пргана управљаоа, 

секретаријата и студентске службе, при шему је ппсебна пажоа ппсвећена праћеоу и пцеоиваоу 

оихпвпг пднпса према студентима и мптивације у раду са студентима. 

Резултати анкетираоа ппказали су да ппстпји прпстпр за унапређеое рада щкплске администрације. 

Пвде се првенственп мисли на аспект кпмуникације, инфпрмисаоа  и изградое културе прјентисане 

ка студентима (клијентима). Пвп је пд пгрпмнпг знашаја за изградоу имича Щкпле. 

Веб сајт Щкпле је пцеоен врлп дпбрп, дпк је инфпрмаципни систем пдлишнп пцеоен, щтп не знаши 

да не ппстпје мпгућнпсти за оихпвп даље унапређиваое у циљу јпщ веће инфпрмисанпсти, лакпће 

кприщћеоа, безбеднпсти, ппвезанпсти будућих, садащоих и диплпмираних студената, наставника и 

щкплске администрације и интеграције прпцеса наставе и прпвере знаоа у мпдерне инфпрмаципне 

тпкпве. Преппрука унапређеоа веб сајта је у смислу мпдернизације дизајна, али и бпље 

инфпрмаципне архитектуре с пбзирпм да су тпкпм гпдина унутар истпг дизајна дпдавани нпви 

садржаји кпји нису иницијалнп предвиђени, шиме је дпнекле умаоена прегледнпст и упптребљивпст. 

Щкпла ће перманентнп уређивати инфраструктуру какп би пбезбедип редпвнп и систематскп 

прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцену квалитета.  

Ппдаци и прикази изнети у претхпдним ппглављима Извещтаја, ппказују да  је Щкпла кап систем, у 

виђеоу студената,  пцеоена врлп дпбрп.  

Анкетпм је фпрмиранп мищљеое п раду Щкпле кап целине у прганизаципнпм, педагпщкпм и 

квалитативнпм смислу. Кпмисија за сампвреднпваое прпцеоује да је таква пцена дпбра пснпва за 

пружаое услуга квалитетнпг пбразпваоа и да је кплектив, кап целина спреман и сппспбан за даља 

унапређеоа и ппбпљщаоа свпг пбразпвнпг система.  

Треба наппменути да ће се временпм кпнтрпла квалитета студијских прпграма врщити и крпз 

анализу успещнпсти студираоа, а ппсебнп интересантна анализа биће на пснпву анкете 

диплпмираних студената и ппслпдаваца. 

Щкпла ће убудуће ппсебнп впдити рашуна п тпме да се анкетпм утврђени недпстаци уклпне, 

применпм пдређених кпрективних мера и унапређиваоем  метпдплпгије рада  у циљу свепбухватнпг 

ппдизаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса. 



 

 

Какп су анкете знашајан механизам кпнтинуиранпг праћеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада у нареднпм перипду треба анимирати студенте да у щтп већем брпју приступе 

анкетираоу. Без већег пдзива студената, мпже се ппставити питаое релевантнпсти дпбијених пцена, 

а самим тим и успприти прпцес унапређиваоа наставе и студентскпг живпта. Стише се утисак да су 

самп ппјединашни студенти заинтереспвани да укажу на прпблеме и ушествују у оихпвпм рещаваоу. 

Извещтај п резултатима анкетираоа били су предмет разматраоа на састанцима Кпмисије за 

пбезбеђеое и унапређеое квалитета и седницама Наставнпг већа Щкпле. 

 

Кпмисија за сампвреднпваое рада ВТЩ у Бепграду 

 

др Снежана Щтетић, председник 

 

др Бранислав Рабптић, шлан 

 

др Маја Ћпсић, шлан 

 

мр Милпщ Ницић, шлан 

 

Бпркп Зимпоић, МА, шлан 

 

Александар Радпсављевић, шлан 

 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012 
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На пснпву прпписаних услпва шланпм 15. и 17. Закпна п виспкпм пбразпваоу (Сл.гласник РС бр.76/05) 

за сампвреднпваое, пцеоиваое, пбезбеђеое и унапређеое и развпј квалитета виспкпщкплске 

устанпве, а у складу са усвпјенпм стратегијпм пбезбеђеоа квалитета и услпва рада Виспке туристишке 

щкпле струкпвних студија у Бепграду, дана 25.04.2016. гпдине, Кпмисија за сампвреднпваое ппднпси 

следећи:   

 

 

 

 

 

ИИЗЗВВЕЕШШТТААЈЈ  

ПП  ССТТУУДДЕЕННТТССККППММ  ВВРРЕЕДДННППВВААООУУ    ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА  

ППЕЕДДААГГППШШККППГГ  РРААДДАА  ННААССТТААВВННИИККАА  ИИ  ССААРРААДДННИИККАА  ИИ  РРААДДАА  

ВВИИССППККЕЕ  ТТУУРРИИССТТИИЧЧККЕЕ  ШШККППЛЛЕЕ  ССТТРРУУККППВВННИИХХ  ССТТУУДДИИЈЈАА  УУ  ББЕЕППГГРРААДДУУ  

  

 

 

 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду, у складу са стратегијпм пбезбеђеоа 

квалитета услпва рада, а у циљу ппбпљщаоа квалитета студијских прпграма и квалитета наставе и 

наставнпг прпцеса кап и щкпле у целини, пд краја 2009. гпдине спрпвпди кпнтинуирану анкету међу 

студентима свих гпдина пснпвних струкпвних студија. 

Студенти пппуоавају анкетне фпрмуларе кпји се пднпсе на квалитет наставнпг прпцеса, пбјективнпст 

пцеоиваоа, услпве и прганизацију студијскпг прпграма, квалитет рада пргана управљаоа и 

студентске службе и инфпрмаципни систем Щкпле.  

Анкета је анпнимна и на дпбрпвпљнпм принципу. 

На пснпву дпбијених ппдатака  из анкете, сашиоен је пвај Извещтај.  

Извещтај је разматран и усвпјен пд стране Кпмисије за сампвреднпваое и кап такав је дпступан свим 

кприсницима и биће пбјављен на сајту Щкпле. 



 

 

1. Циљ студентскпг вреднпваоа 
Анкетиртаое студената п педагпщкпм раду наставника и сарадника деп је нпвпг усппстављенпг 

институципналнпг система управљаоа квалитетпм, кпји треба да пбезбеди  унапређеое рада Щкпле 

у свим пбластима пбезбеђеоа квалитета, развијаое културе квалитета, кап и мптивисаое свих 

заппслених наставника и сарадника за веће лишнп залагаое и ппщтпваое утврђених стандарда 

квалитета. Неппсредни циљ анкетираоа бип је да се испита какп студенти пцеоују педагпщки рад 

свпјих наставника и сарадника,  какп би се ташнп и пбјективнп прпценип квалитет и утврдилп у кпјим 

сегментима наставе квалитет рада није на задпвпљавајућем нивпу, кап и да се прпјектују адекватне 

мере и активнпсти у циљу превазилажеоа упшених слабпсти.  

Ппред наведенпг, циљ студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника Виспке туристишке 

щкпле у Бепграду, јесте фпрмираое мищљеоа студената п педагпщкпм раду наставника, кпје се 

узима у пбзир приликпм утврђиваоа пцене п резултатима педагпщкпг рада наставника у ппступку 

избпра у зваое наставника. 

Резултати судентскпг вреднпваоа кпристе се и за редпвнп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг 

прпцеса кап деп ппщте пплитике у пбласти пбезбеђеоа квалитета виспкпг пбразпваоа у щкпли. 

2. Пдгпвпрнпст за прганизацију 
На седници Наставнпг већа Виспке туристишке  щкпле у Бепграду кпја је  пдржана 09.02.2011.гпд., 

дпнета је пдлука п усвајаоу: Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке 

туристишке щкпле у Бепграду. У тпку претхпдних 5 гпдина Кпмисија је у кпнтинуитету реализпвала 

прпцес сампвреднпваоа. На пснпву шл. 4. Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета 

Виспке туристишке щкпле у Бепграду, Наставнп веће ВТЩ у Бепграду је на седници пдржанпј 

29.04.2014. дпнелп пдлуку п именпваоу нпве кпмисије за сампвреднпваое у саставу:  

др Снежана Щтетић, прпфеспр, председник; 

др Бранислав Рабптић, прпфеспр, шлан; 

др Маја Ћпсић, прпфеспр, шлан; 

мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан; 

Бпркп Зимпоић МА, сарадник, шлан; 

Александар Радпсављевић, референт за матишну коигу, шлан; 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012, шлан. 

Пдлукпм п пбразпваоу кпмисије утврђен је брпј, делпкруг и нашин рада кпмисије кап и друга питаоа 

пд знашаја за рад кпмисије. 

У пквиру Правилника п сампвреднпваоу, кап један пд сегмената дефинисан је прпцес студентскпг 

вреднпваоа педагпщкпг рада наставника. Пвај правилник је представљап пснпву за рад Кпмисије у 

дпмену студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника.   



 

 

3. Време спрпвпђеоа студентскпг вреднпваоа квалитета наставнпг 
прпцеса 
У циљу щтп ефикаснијег рада и прикупљаоа щтп пбимнијег анкетнпг материјала, студентима је 

пмпгућенп кпнтинуиранп пппуоаваое анкете путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Збирни извещтај студентскпг сампвреднпваоа педагпщкпг рада наставника укљушује резултате 

анкета пппуоених у перипду пд 01.04.2011. – 31.03.2016. гпдине. 

Структура анкетних листића, питаоа, ппнуђени пдгпвпри, кап и нашин мереоа и презентпваоа 

резултата анкете су тпкпм целпг пвпг временскпг интервала пстали непрпмеоени, такп да су 

резултати кпнзистентни и уппредиви са претхпдним перипдпм. 

4. Метпдплпгија вреднпваоа 
Кпмисија је крпз некпликп састанака дефинисала и искристалисала технике прикупљаоа ппдатака 

базираних на Анкетнпј метпди, кпја је предлпжена Правилникпм п сампвреднпваоу, и утврдила 

задатке ппјединих шланпва Кпмисије.  

Кљушне пдреднице усвпјенпг нашина рада су следеће: 

 Анкета се прикупља у електрпнскпм пблику путем студентскпг инфпрмаципнпг система 

 Електрпнски се анкетирају сви студенти кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему - 

студенти I, II и III гпдине, апсплвенти и диплпмирани студенти 

 Електрпнска анкета се спрпвпди кпнтинуиранп 

 При пцеоиваоу наставника, студент мпже самп једнпм пппунити анкету за пдређени 

предмет и тп пд тренутка када тај предмет пплпжи 

 При пцеоиваоу пргана управљаоа, студентске службе и инфпрмаципнпг система Щкпле, 

студенту су дпступне анкете, невезанп за гпдину студија или статус на студијама, с тим да 

сваку анкету мпже пппунити самп једнпм 

 Какп би се испунип захтев пбјективнпсти - да један студент не мпже вище пута пппунити исту 

анкету, у инфпрмаципнпм систему се за брпј индекса студента везује ппдатак п анкети кпју је 

пппунип 

 Какп би се испунип захтев анпнимнпсти, у инфпрмаципнпм систему се ппдаци п датим 

пценама, пдгпвприма и кпментарима не везују за брпј индекса студента 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр даје нумеришкпм пценпм приказују се средопм 

вреднпщћу (аритметишка средина) 

 Резултати питаоа на кпја се пдгпвпр бира кап један пд ппнуђених, приказују се 

прпцентуалним ушещћем датих пдгпвпра 

 Пбрада ппдатака врщи се аутпматски 

 За тајнпст ппдатака пдгпвпрни су заппслени на ппслпвима развпја и пдржаваоа 

инфпрмаципнпг система и шланпви Кпмисије 

 Неаутпризпваним лицима није дпзвпљен приступ анкетнпм материјалу 

 Пбрађени ппдаци предају се Управи Щкпле и презентују Наставнпм већу 



 

 

 Резултати анкете саппщтавају се наставницима и сарадницима према Правилнику; наставник 

мпже дпбити Извещтај п сппственпј пцени у щтампанпм пблику или електрпнским путем крпз 

наставнишки инфпрмаципни систем 

Изглед електрпнских фпрми са питаоима дат је на следећпј слици. 

 

5. Пбим узпрка и карактеристике прпцедуре вреднпваоа  
Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", пппуоенп је 1762 

електрпнских анкетних листића, дпк је у пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" пппуоенп 1424 

електрпнских анкетних листића. 

Свакп ппјединашнп питаое у анкети има разлишит брпј важећих пдгпвпра, ппщтп студент мпже да 

пстави ппјединп питаое непдгпвпреним, пднпснп да се пдлуши за ппцију "Не мпгу да пдгпвприм". 

Такав пдгпвпр на питаое сматра се неважећим. 

Анкета је кпнтинуиранп дпступна свим студентима кпји имају приступ инфпрмаципнпм систему.  

Анкете се пднпсе на све активне наставнике и сараднике. Студент има мпгућнпст да пппуни анкету за 

наставника/предмет кпд кпга је пплпжип испит. У пквиру анкете "Квалитет наставнпг прпцеса", 

студент пцеоује педагпщки рад наставника/сарадника тпкпм предаваоа и вежби. Питаоа су 

следећа: 

1. У кпјпј мери су предаваоа / вежбе пвпг наставника јасна и разумљива? 

2. Пцените усаглащенпст темпа предаваоа са пбимпм градива и предзнаоем студената 

3. Припремљенпст наставника за шас (ппзнаваое материје, примери, презентације) 

4. У кпјпј мери наставник ппщтује термине за наставу (дплази на наставу, не касни)? 

5. У кпјпј мери наставник ппдстише студента на активнпст, размищљаое и ушествпваое у 

настави? 



 

 

6. Пцените кпмуникативнпст наставника (разгпвпр са студентима, пдгпвараое на 

питаоа, спремнпст на сарадоу ван наставе) 

7. Пцените у кпјпј мери је наставник дпступан на кпнсултацијама 

8. У кпјпј мери наставник навпди практишне примере тпкпм предаваоа и вежби? 

9. Пцените пбим, квалитет и дпступнпст литературе 

Фпрма електрпнскпг анкетнпг листића изгледа пвакп: 

 

Пдгпвпри на сва наведена питаоа дају се у пблику нумеришке пцене пд 1 (најлпщије) дп 5 (најбпље). 

У пквиру анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа" студенти пцеоују наставнике и сараднике кап 

испитиваше на испитима, пднпснп кплпквијумима. Питаоа су следећа: 

1. Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 

2. Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 

3. Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 

4. Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 



 

 

 
Фпрма електрпнскпг анкетнпг листића изгледа пвакп: 

 

Пдгпвпри на питаоа су ппнуђени у пблику "ДА"-"НЕ" на првп и шетвртп питаое, пднпснп "ДА"-

"ДЕЛИМИШНП"-"НЕ" на другп и треће питаое. 

Анкете везане за рад Щкпле 

У пквиру анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", пппуоен је 221 анкетни листић. У 

пвпј анкети студенти пцеоују Щкплу крпз разлишите аспекте студентскпг живпта. Питаоа у анкети су 

следећа: 

1. Да ли сте уппзнати са студијским прпгрампм и планпм наставе на предметима? 

2. Да ли сте уппзнати са терминима и нашинпм пплагаоа испита? 

3. Да ли је расппред наставе дпступан? 

4. Да ли је расппред кпнсултација дпступан? 

5. Да ли сте задпвпљни студијским прпгрампм? 

6. У кпјпј мери сте задпвпљни прганизацијпм струшне праксе? 

7. Какп пцеоујете радне услпве у Щкпли (температура, хигијена, псветљенпст, дпвпљан брпј 

прпстприја и места за седеое) 

8. Да ли сте задпвпљни технишким средствима кпје пбезбеђује Щкпла (прпјектпри, пзвушеое, 

рашунари, Интернет) 

9. Да ли сте задпвпљни радним временпм Щкпле? 

10. Да ли сте задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке? 



 

 

 
Фпрма електрпнскпг анкетнпг листића изгледа пвакп: 

 

Тпкпм ппсматранпг перипда, у пквиру анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске 

службе", пппуоенп је 167 анкетних листића. Пва анкета студентима пружа мпгућнпст да пцене 

администрацију Щкпле, и тп пцеоујући пргане управљаоа, студентску службу и секретаријат. Питаоа 

у пквиру пве анкете су следећа: 

1. Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 

2. Пргани управљаоа на адекватан нашин рещавају кпнфликте 

3. Да ли сте уппзнати са терминима у кпјим пргани управљаоа примају студенте? 

4. Пцените рад пргана управљаоа Щкпле 

5. Студенти су укљушени у дпнпщеое пдлука 

6. Студентска служба прима студенте у за тп пдређеним терминима 

7. Да ли сте задпвпљни радпм студентске службе? 

8. Секретаријат прима студенте у за тп пдређеним терминима 

9. Секретаријат инфпрмище студенте п правилима и тпку студија 

10. Пцените рад секратаријата Щкпле 



 

 

 
Фпрма електрпнскпг анкетнпг листића изгледа пвакп: 

 

Ппсебна анкета се пднпси на рад Инфпрмаципнпг система Щкпле. У пквиру пве анкете пппуоенп је 

242 анкетних листића. Питаоа су следећа: 

1. Пцените квалитет инфпрмација на сајту Щкпле (ажурнпст, ташнпст) 

2. Пцените изглед сајта Щкпле 

3. Да ли се на сајту налазе сви пптребни садржаји? 

4. Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту? 

5. Да ли мислите да је пптребнп увпђеое ћирилишнпг писма на сајту Щкпле? 

6. Да ли мислите да је кприснп и уппщте пптребнп имати систем пппут Индекс-а? 

7. Пцените кпликп шестп улазите у Индекс (1 - скпрп никад; 5 - скпрп свакпдневнп) 

8. Да ли сматрате да је Индекс лак за кприщћеое? 

9. Да ли сте имали прпблема приликпм пријаве испита прекп Индекса? 

10. Да ли мислите да је пптребнп дпдати неке нпве мпгућнпсти у Индексу? (акп је пдгпвпр ДА, 

мплимп Вас да свпје предлпге наведете у кпментару) 

11. Пцените студентски систем ИНДЕКС 

Фпрма електрпнскпг анкетнпг листића изгледа пвакп: 



 

 

 

Тпкпм прпцеса анкетираоа стрпгп се ппщтују принципи пбјективнпсти и анпнимнпсти. 

Такпђе, ппщтује се тајнпст ппдатака, кпји су дпступни кприсницима анкете.  

6. Анализа резултата 
Резултати су приказани крпз прпсешну вреднпст (за питаоа на кпја су пдгпвпри дати у пблику 

нумеришке пцене) или крпз прпцентуални удеп (за питаоа на кпја се бира један пд ппнуђених 

пдгпвпра). 

Није рађена прецизна статистишка кпрелаципна анализа ппвезанпсти прпсека (нивпа знаоа) 

студената кпји су ушествпвали у анкети и пцена кпје су дпдељивали наставницима и сарадницима, 

али је дат графишки приказ кпји илуструје да генералнп пцена не зависи пд ппказанпг нивпа знаоа. 

Детаљни резултати анкете, са структурпм анкетираних студената пп свакпм питаоу, приказани су у 

прилпзима: 

 АНКЕТА - Квалитет наставнпг прпцеса 

 АНКЕТА - Пбјективнпст пцеоиваоа 

 АНКЕТА - Услпви и прганизација студентскпг прпграма 

 АНКЕТА - Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе 

 АНКЕТА - Инфпрмаципни систем Щкпле 



 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет наставнпг прпцеса" су следећи: 

 

Из наведенпг се мпже видети да је за цеп ппсматрани перипд, педагпщки рад наставника Щкпле, 

према перцепцији студената, пцеоен врлп дпбрп. Прпсешна пцена је 4,43, кпја је на највищем нивпу 

у пднпсу на претхпдни петпгпдищои перипд. 

Најбпље је пцеоена припремљенпст наставника за шас (4,65), а пдмах затим и ппщтпваое термина 

наставе (4,64). 

Студенти вепма виспкп вреднују радну дисциплину наставника у смислу дпступнпсти наставника на 

кпнсултацијама (4,48).  

Псим тпга, студенти сматрају и да наставници у великпј мери навпде практишне примере тпкпм 

наставе (4,43), кап и да су кпмуникативни и да пдгпварају на питаоа (4,41). 

Студенти пцеоују да је литература квалитетна и дпступна (4,41). 

Лпщије (иакп су у питаоу и даље вепма виспки резултати) су пцеоени су усаглащенпст темпа и 

пбима градива са предзнаоем студента (4,23) и ппдстицаое студената на активнпст и ушествпваое 

(4,20), где свакакп има прпстпра за напредак. 

У табели је дат преглед укупних пцена и пцена пп најрелевантнијим питаоима пп гпдинама: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Квалитет наставнпг прпцеса (брпј листића) 402 295 265 425 375 

Квалитет наставнпг прпцеса (укупнп) 4,30 4,41 4,48 4,37 4,61 

Пцена разумљивпсти предаваоа 4,28 4,50 4,48 4,42 4,58 

Пцена ппщтпваоа термина наставе 4,49 4,65 4,68 4,59 4,80 

Пцена дпступнпти на кпнсултацијама 4,26 4,44 4,58 4,46 4,67 

 



 

 

Када се цеп перипд сагледа на пвакав нашин, приметан је ппраст квалитета наставе. Пп свакпм пд 

три питаоа кпја сумирају квалитет предаваоа и радну дисциплину наставника, приметан је највищи 

нивп пцена у ппследопј ппсматранпј гпдини. 

 

Сумарни резултати анкете "Пбјективнпст пцеоиваоа", су следећи: 

 

Резултати ппказују да прекп 80% студената нема замерке на пбјективнпст пцеоиваоа. 

Студенти су се изјаснили да је критеријум пцеоиваоа унапред ппзнат (88%), кап и да дпбијена 

пцена пдгпвара ппказанпм знаоу (84%).  

Такпђе, студенти сматрају да су предиспитне пбавезе адекватнп вреднпване (82%). У истпј мери 

сматрају да прпфеспри ппщтују утврђене критеријуме пцеоиваоа (82%). 

Пшигледнп је да велика већина студената сматра да је пцеоиваое на испитима фер и пбјективнп.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Пбјективнпст пцеоиваоа (брпј листића) 346 194 247 332 305 

Критеријум пцеоиваоа је унапред ппзнат 82% 86% 86% 89% 95% 

Предиспитне пбавезе су адекватнп вреднпване 79% 80% 81% 84% 85% 

Прпфеспр ппщтује утврђене критеријуме пцеоиваоа 79% 76% 81% 85% 88% 

Дпбијена пцена пдгпвара ппказанпм знаоу 82% 81% 84% 86% 88% 

 

У пднпсу на цеп петпгпдищои перипд, упшљив је растући тренд задпвпљства студената 

пбјективнпщћу пцеоиваоа.  

 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Услпви и прганизација студентскпг прпграма", су следећи: 

 

Према резултатима, студенти се изјащоавају да је расппред наставе увек дпступан (99%), кап и 

расппред кпнсултација (97%). Такпђе, питаое да ли су студенти уппзнати са терминима пплагаоа 

испита (83%) нема ни један негативан пдгпвпр, дпк се 17% студената изјаснилп да су са терминима 

уппзнати делимишнп. 

Две трећине студената сматра да је уппзнатп са студијским прпгрампм (67%), дпк самп 1% (2 пд 217 

студената кпји су пдгпвприли на пвп питаое) тврди да није дпбип пву инфпрмацију. Студенти су у 

истпј мери задпвпљни радним временпм Щкпле (незадпвпљнп је 12%), дпк је технишким 

средствима задпвпљнп нещтп вище пд пплпвине студената (57%) (7% се изјаснилп кап 

незадпвпљнп, а пстали су задпвпљни делимишнп). 

Студенти су задпвпљни ппремљенпщћу библиптеке (55%), уз 9% незадпвпљних. Ппказалп се да су 

студенти самп делимишнп задпвпљни студијским прпгрампм (53%), дпк је задпвпљних 40%. Ипак, 

самп 7% студената се изјаснилп кап незадпвпљнп. 



 

 

Радни услпви у щкпли пцеоени су прпсешнпм пценпм 3,49, скпрп истп кап и прганизација струшне 

праксе пценпм 3,48. 

У табели се налази преглед датих пцена за нека пд најважнијих питаоа из пве анкете пп гпдинама. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Услпви и прганизација студијскпг прпграма 63 33 32 50 43 

Задпвпљни студијским прпгрампм 39% 41% 47% 38% 40% 

Задпвпљни прганизацијпм праксе 3,25 3,23 3,50 3,54 3,86 

Пцена радних услпва у Щкпли 3,31 3,63 4,00 3,36 3,42 

Задпвпљни технишким средствима 52% 59% 72% 56% 53% 

Задпвпљни ппремљенпщћу и радпм библиптеке 52% 45% 57% 56% 64% 

 

Брпј студената кпји су задпвпљни студијским прпгрампм је у ппследопј гпдини 40%, щтп је и средои 

нивп за целпкупан перипд. 

Студенти тпкпм гпдина све бпље пцеоују прганизацију струшне праксе. Наравнп, пшигледнп је да 

ппстпји јпщ прпстпра за напредпваое. Са друге стране, пцена радних услпва  ппказује тенденцију 

ппадаоа и, иакп није на минималнпј вреднпсти, нижа је пд укупне пцене за цеп перипд (3,49). 

У пднпсу на претхпдне гпдине, брпј студената кпји су задпвпљни технишким средствима бип је на 

врхунцу у 2014. гпдини, да би у 2016. ппап на скпрп најнижи нивп у ппследоих пет гпдина.  

Са друге стране, брпј студената кпји су задпвпљни щкплскпм библиптекпм је највищи у истпм 

перипду. 

Све резултате пп гпдинама треба прихватити са резервпм збпг релативнп малпг брпја студената кпји 

су се пдлушили да пппуне пву анкету. 

 



 

 

 

Сумарни резултати анкете "Квалитет рада пргана управљаоа и студентске службе", су следећи: 

 

Према мищљеоу већине студената, пргани управљаоа Щкпле уважавају мплбе студената (67%), 

али самп делимишнп рещавају кпнфликте на адекватан нашин (52%).  

Истп такп, студенти сматрају да су инфпрмисани и п терминима пријема (39%), с тим щтп скпрп 

шетвртина сматра да са тиме није уппзната. Пргани управљаоа щкпле пцеоени су дпбрпм пценпм 

3,29. 

Студенти већинпм сматрају да су самп делимишнп укљушени у дпнпщеое пдлука (55%), а 35% оих 

сматра да уппщте нису. 

Према пцени велике већине студената (80%), студентска служба ради и прима студенте у 

предвиђеним терминима, али студенти су оеним радпм самп делимишнп задпвпљни (49%). Ипак, 

једна петина студената је незадпвпљна. 

У ппсматранпм перипду секретаријат је пцеоен пценпм 3,30, а студенти су се изјаснили да секретар 

прима студенте у предвиђеним терминима (55%), кап и да инфпрмище студенте п правилима 

студија (45%). 



 

 

Ппдаци су п брпју пппуоених листића тпкпм ппследоих 5 гпдина су прилпжени у табели, кап и 

преглед најрелевантнијих питаоа. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Квалитет пргана управљаоа и студентске службе 46 26 22 41 32 

Пргани управљаоа уважавају мплбе студената 73% 52% 69% 69% 69% 

Пцена рада пргана управљаоа Щкпле 3,30 2,96 3,41 3,29 3,48 

Задпвпљни радпм студентске службе 28% 24% 32% 32% 44% 

Пцена рада секретаријата Щкпле 3,10 3,08 3,32 3,34 3,73 

 

И дпк прпмене у пценама нису драстишне, у ппследопј ппсматранпј гпдини, је пшигледан вищи нивп 

пцена негп у претхпднпм перипду. Највећи напредак је према перцепцији студената пстварип 

секретаријат Щкпле, кпји је у 2016. гпдини први пут пцеоен врлп дпбрпм пценпм. 

Пргани управљаоа су такпђе дпбили највищу пцену дп сада. Брпј студената кпји сматрају да пргани 

управљаоа уважавају мплбе студената је стабилан и пдражава задпвпљствп вище пд две трећине 

студената. 

Мпже се приметити и да се тпкпм гпдина ппвећава брпј студената кпји су задпвпљни радпм 

студентске службе. 

Ппсматрајући брпј пппуоених листића у свакпј гпдини тпкпм петпгпдищоег перипда, дплази се дп 

закљушка да студенти нису претеранп мптивисани да пцеоују рад пргана управе, студентске службе и 

секретара Щкпле. 

 



 

 

 
Сумарни резултати анкете "Инфпрмаципни систем Щкпле", су следећи: 

 

Студенти су задпвпљни изгледпм сајта Щкпле (4,06), а шак и вище квалитетпм инфпрмација (4,17).  

Ппред тпга, студенти сматрају да сајт има све пптребне садржаје (79%), а сналажеое на сајту је 

лакп за велику већину студената (83%) студената. 

Скпрп две трећине студената (62%) сматра да није пптребнп увпђеое ћирилишне верзије сајта. 

Студенти прекп сајта Щкпле мпгу приступити и свпм инфпрмаципнпм систему "Индекс", за кпји се 

апсплутнп слажу у пцени да је неппхпдан кап и лак за кприщћеое (99%). Студенти систем кпристе 

релативнп шестп (3,62 на скали пд 1 дп 5). 

Са технишкпг аспекта и услуга кпје пружа систем, велика већина студената није имала прпблема у 

кприщћеоу (91%), приликпм електрпнске пријаве испита (кпја представља најпсетљивији сегмент). 

Студенти сматрају да је систем пптпун и да не ппстпје нпви елементи кпје би треблп увести (88%). 

Студентски инфпрмаципни систем, пцеоен је пдлишнпм прпсешнпм пценпм 4,54. 



 

 

Прпмене пвих ппказатеља у пднпсу на претхпдни перипд варирају, такп да је тещкп дпнети неки 

дефинитиван закљушак. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Инфпрмаципни систем Щкпле (брпј листића) 55 55 31 56 45 

Пцена квалитета инфпрмација на сајту Щкпле 3,89 4,07 4,30 4,44 4,22 

Пцена изгледа сајта Щкпле 3,68 4,35 4,17 4,25 3,89 

Да ли успевате лакп да прпнађете садржаје на сајту 69% 85% 83% 93% 83% 

Пцена студентскпг система "Индекс" 4,35 4,58 4,58 4,67 4,53 

 

Квалитет инфпрмација на сајту Щкпле је увек пцеоен врлп дпбрп, с тим щтп се у ппследопј 

ппсматранпј гпдини примећује благи пад. Пцена изгледа сајта је такпђе кпнстантнп врлп дпбра, с тим 

щтп је у ппследопј гпдини пад пцене већ пшигледан. 

Ипак, велика већина студената тпкпм дужег временскпг перипда сматра да на сајту Щкпле 

једнпставнп прпналази пптребне инфпрмације. Студентски инфпрмаципни систем је кпнстантнп 

пцеоен пдлишнпм пценпм (уз изузетак 2012. гпдине), уз мале варијације. 

И пвде је тпкпм гпдина упшен релативнп мали брпј студената заинтереспваних да пцене рад Щкпле. 

7. Преднпсти и недпстаци спрпведене метпдплпгије 
Кљушне преднпсти наведених прпцедура су: 

 Кпнтинуиранпст прпцеса 

 Ппједнпстављеое прпцеса анкетираоа 

 Једнпставнп креираое и уређиваое анкета 

 Ангажпваое малпг брпја заппслених 

 Анкета не ремети наставни прпцес и студентски живпт 

 Анпнимнпст 

 Тајнпст ппдатака 

 Вепма мала мпгућнпст злпупптребе, врщеоа утицаја, манипулисаоа ппдацима 

 Елиминисаое фактпра грещке приликпм унпса ппдатака 

 Аутпматска пбрада и дпступнпст резултата у свакпм тренутку 

Кап недпстаци у прпцесу спрпвпђеоа прпцедуре сампвреднпваоа мпгли би се истаћи: 

 Недпстатак ппщтег пквира кпјим би била дефинисана питаоа и минимални резултат кпји се 

сматра прихватљивим 

 Пбрада резултата се свпди на прпцентуални удеп пдгпвпра и аритметишку средину пцена. 

Иакп су илустративни, резултатима недпстаје детаљнија статистишка анализа 

 Не ппстпје кпрекципни кпефицијенти кпји би квалитетније пдсликали утицај студентске пцене 

(на пример: Није истп да ли прпфеспра пцеоује студент кпји је на свим предаваоима и пнај 

кпји је бип на ппла предаваоа, или није иста тежина Питаоа 1: "У кпјпј мери су предаваоа / 



 

 

вежбе пвпг наставника јасна и разумљива" и Питаоа 4: "У кпјпј мери наставник ппщтује 

термине за наставу?" 

 Недпстатак мптивације студената да пппуне анкету – иакп је брпј студената кпји пппуоавају 

анкету ппвећан у ппследопј гпдини у пднпсу на претхпдни ппсматрани перипд, пшигледнп је 

да студенти нису претеранп заинтереспвани да пцеоују рад Щкпле и заппслених, ппсебнп на 

анкетама кпје перципирају кап „технишка“ питаоа (пргани управљаоа и студентска служба, 

прганизација студијскпг прпграма, инфпрмаципни систем), дпк анкете везане за „псетљивије“ 

теме (настава, пцеоиваое), имају нещтп већи пдзив. 

8. Пптенцијални кприсници резултата евалуације педагпщкпг рада 
наставника 
Спрпведена анкета је изузетнп бпгата инфпрмативна грађа за анализе са разлишитих аспеката. 

Пптенцијални кприсници резултата мпгу се разврстати у две групе: интерне и екстерне. 

Кап интерне кприснике Кпмисија за сампвреднпваое преппзнаје: 

 Првенственп наставнике и сараднике шији педагпщки рад је вреднпван 

 Студенте у циљу ппбпљщаоа квалитета студија 

 Заппслене у администрацији и управу Щкпле 

 Кпмисије и пргане ангажпване на изменама и унапређеоу студијских прпграма 

 Избпрну кпмисију при избпру наставника у зваое 

У екстерне кприснике спадају: 

 Представници министарства  

 Наципнални савет за акредитацију виспкпг пбразпваоа 

 Кпмисија за акредитацију 

 Ппслпвни партнери 

Пви екстерни кприсници мпгу дппринети Акредитацији нпвих студијских прпграма ВТЩ-е у Бепграду, 

на пснпву дпкументпваних и дпказаних ппступака п сппспбнпсти кадрпва виспкппбразпвних 

институција за сампевалуацију и унапређеое пбразпвнпг прпцеса. 

9. Предлпзи за унапређеое квалитета прпцеса студентскпг вреднпваоа 
педагпщкпг рада наставника 
Какп је прпцес студентскпг сампвреднпваоа трајан, неппхпднп је кпнтинуиранп предузимати 

кпрективне мере и унапређеоа метпдплпгије, у циљу свепбухватнпг ппдизаоа квалитета пбразпвнпг 

прпцеса. 

Предлпзи за унапређеое рада Кпмисије за сампвреднпваое:  

 Ппвећати брпј пппуоених анкетних листића, билп мптивисаоем студената да пппуне анкету, 

билп услпвљаваоем. Пптребнп је впдити рашуна да услпвљаваое, акп се кпристи, не дпведе 

дп негативнпг ефекта приликпм пппуоаваоа анкета. 

 Евалуирати метпдплпгију и унапредити анкету за заппслене, ради пцеоиваоа рада Щкпле и 

пргана управљаоа. 

 Ппбпљщати метпдплпгију пбраде резултата, а самим тим и спфтверску ппдрщку за 

електрпнскп прикупљаое ппдатака и аутпматизпвану пбраду. 



 

 

 Унапредити квалитет и једнпставнпст анкетних питаоа, али уз пшуваое уппредивпсти 

резултата, кпликп је гпд мпгуће. 

Предлпзи за унапређеое рада Щкпле и наставнпг прпцеса: 

 Унапредити квалитет студијских прпграма, садржајнп и квалитативнп. Ппвећати свеснпст 

студената п студијским прпграмима и мпгућнпстима заппслеоа пп заврщетку студија. 

 Мпдернизпвати наставна средства и технишку ппремљенпст Щкпле, у складу са 

мпгућнпстима. 

 Ппбпљщати услпве рада у Щкпли у складу са материјалним мпгућнпстима. 

 Унапредити струшну праксу и усмерити наставу ка стицаоу практишних знаоа. 

 Наставити рад на унапређеоу Студентске службе. 

 Дпдатнп унапредити рад секретаријата и кпмуникацију са студентима. 

 Ппвећати квалитет инфпрмација кпје се пбјављују на сајту и пгласним таблама у смислу бпље 

разумљивпсти. 

 Пружити ппдрщку наставницима, сарадницима и администрацији у усвајаоу нпвих 

технплпгија, унапређеоу наставе и рада, интерактивнпсти, административних задатака, 

припреме наставе и пбавещтаваоа студената. 

 Ппвећати кплишину релевантних садржаја кпји интересују активне и будуће студенте на сајту 

Щкпле. Редизајнирати и мпдернизпвати изглед сајта. Прпменити прганизацију сајта и увести 

једнпставнију категпризацију инфпрмација. Пбјединити десктпп и мпбилну верзију сајта. 

 Ппбпљщати студентски инфпрмаципни систем у смислу безбеднпсти и увести нпве 

мпгућнпсти (пријава испита и за студенте кпји плаћају, мпбилна верија система, електрпнска 

библиптека, кпмуникација). 

 Кпнстантнп унапређивати педагпщки рад, рад администрације и пргана управљаоа, 

инфпрмаципни систем, студентски живпт, шак и у пним сегментима кпји су према пвпм 

извещтају дпбрп пцеоени. 

10. Закљушак 

Анкета представља прпцес кпнтинуиранпг праћеоа реализације унапређеоа квалитета 
студијских прпграма, наставе и услпва рада кап и квалитета педагпщкпг рада наставника и 
сарадника, щтп је пптврђенп и пвај пут. 

На пснпву анкетнпг материјала кпји се пднпси на квалитет наставнпг прпцеса и пбјективнпст 

пцеоиваоа, мпже се закљушити су наставници и сарадници вепма дпбрп или шак пдлишнп пцеоени 

пд стране студената. Дпбијене прпсешне пцене представљају адекватан индикатпр педагпщкпг рада  

наставника и сарадника, кап и наппра улпженпг у ппбпљщаое и пдржаваое квалитета наставе. 

Ппјединашни резултати (пцене и кпментари студената...) дпступни су свакпм наставнику и сараднику 

лишнп.  

Убудуће, Щкпла ће наставити да пружа јпщ већу ппдрщку наставницима и сарадницима ради 

унапређеоа оихпвих педагпщких сппспбнпсти, ппсебнп за примену интерактивних пблика рада и 

адекватнпг праћеоа рада студената и пцеоиваоа оихпвих знаоа и вещтина. За квалитет наставе пд 

изузетне је важнпсти ппсебнп у ппљу туристишке делатнпсти  да студенти раде у малим групама, 



 

 

ппсебнп када је реш п настави на струшнп-апликативним предметима кпја ппдразумева примену 

интерактивних метпда рада.  

На пснпву дпбијених ппдатака из анкете фпрмиране су и утврђене пцене п резултатима педагпщкпг 

рада наставника, кпје су пд знашаја у ппступку избпра у зваое наставника. Резултати студентскпг 

вреднпваоа кпристе се за кпнтинуиранп праћеое и кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса. 

Сталне и пбјективне анкете студентскпг вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника, 

пмпгућавају унапређеое наставнпг рада на свакпм предмету и предузимаое кпрективних мера у 

слушају крщеоа принципа пбразпвнпг система. 

Ппдаци и прикази изнети у Извещтају, ппказују да већи брпј  наставника има виспк углед кпд свпјих 

студената и да кплектив кап целина пружа квалитетнп знаое из пдгпварајућих струшних и наушних 

пбласти.  

У пднпсу на претхпдни перипд, пцене везне за наставу и пцеоиваое пстале су на истпм нивпу или су 

шак благп ппбпљщане. 

На пснпву резултата анкете мпже се кпнстатпвати  да се већина студената  изјаснила да је задпвпљна 

или делимишнп задпвпљна студијским прпгрампм кпји ппхађа, кап и наставним садржајем предмета.  

Пцена студената услпвима рада Виспке туристишке щкпле струкпвних студија је самп задпвпљавајућа. 

Интенција је да се прпстпр и ппрема псавремене, али најшещће финансијска пгранишеоа тп не 

дпзвпљавају. 

Већи деп анкетираних студената задпвпљнп је ппремљенпщћу и радпм библиптеке. Ипак, кап щтп је 

тп слушај и са технишким средствима кпја се кпнстантнп мпрају пдржавати и унапређивати, и 

библиптека мпра регуларнп прпщиривати фпнд струшне литературе и квалитет услуга кпје пружа 

студентима.  

Крпз анкете се редпвнп и систематски прате, кпнтрплищу и пцеоују рад пргана управљаоа, 

секретаријата и студентске службе, при шему је ппсебна пажоа ппсвећена праћеоу и пцеоиваоу 

оихпвпг пднпса према студентима и мптивације у раду са студентима. 

Резултати анкетираоа ппказали су да ппстпји прпстпр за унапређеое рада щкплске администрације. 

Пвде се првенственп мисли на аспект кпмуникације, инфпрмисаоа  и изградое културе прјентисане 

ка студентима (клијентима). Пвп је пд пгрпмнпг знашаја за изградоу имича Щкпле. 

Веб сајт Щкпле је пцеоен врлп дпбрп, дпк је инфпрмаципни систем пдлишнп пцеоен, щтп не знаши 

да не ппстпје мпгућнпсти за оихпвп даље унапређиваое у циљу јпщ веће инфпрмисанпсти, лакпће 

кприщћеоа, безбеднпсти, ппвезанпсти будућих, садащоих и диплпмираних студената, наставника и 

щкплске администрације и интеграције прпцеса наставе и прпвере знаоа у мпдерне инфпрмаципне 

тпкпве. Преппрука унапређеоа веб сајта је у смислу мпдернизације дизајна, али и бпље 

инфпрмаципне архитектуре с пбзирпм да су тпкпм гпдина унутар истпг дизајна дпдавани нпви 

садржаји кпји нису иницијалнп предвиђени, шиме је дпнекле умаоена прегледнпст и упптребљивпст. 

Щкпла ће перманентнп уређивати инфраструктуру какп би пбезбедип редпвнп и систематскп 

прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцену квалитета.  

Ппдаци и прикази изнети у претхпдним ппглављима Извещтаја, ппказују да  је Щкпла кап систем, у 

виђеоу студената,  пцеоена врлп дпбрп.  



 

 

Анкетпм је фпрмиранп мищљеое п раду Щкпле кап целине у прганизаципнпм, педагпщкпм и 

квалитативнпм смислу. Кпмисија за сампвреднпваое прпцеоује да је таква пцена дпбра пснпва за 

пружаое услуга квалитетнпг пбразпваоа и да је кплектив, кап целина спреман и сппспбан за даља 

унапређеоа и ппбпљщаоа свпг пбразпвнпг система.  

Треба наппменути да ће се временпм кпнтрпла квалитета студијских прпграма врщити и крпз 

анализу успещнпсти студираоа, а ппсебнп интересантна анализа биће на пснпву анкете 

диплпмираних студената и ппслпдаваца. 

Щкпла ће убудуће ппсебнп впдити рашуна п тпме да се анкетпм утврђени недпстаци уклпне, 

применпм пдређених кпрективних мера и унапређиваоем  метпдплпгије рада  у циљу свепбухватнпг 

ппдизаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса. 

Какп су анкете знашајан механизам кпнтинуиранпг праћеоа квалитета студијских прпграма, наставе и 

услпва рада у нареднпм перипду треба анимирати студенте да у щтп већем брпју приступе 

анкетираоу. Без већег пдзива студената, мпже се ппставити питаое релевантнпсти дпбијених пцена, 

а самим тим и успприти прпцес унапређиваоа наставе и студентскпг живпта. Стише се утисак да су 

самп ппјединашни студенти заинтереспвани да укажу на прпблеме и ушествују у оихпвпм рещаваоу. 

Извещтај п резултатима анкетираоа били су предмет разматраоа на састанцима Кпмисије за 

пбезбеђеое и унапређеое квалитета и седницама Наставнпг већа Щкпле. 

 

Кпмисија за сампвреднпваое рада ВТЩ у Бепграду 

 

др Снежана Щтетић, председник 

 

др Бранислав Рабптић, шлан 

 

др Маја Ћпсић, шлан 

 

мр Милпщ Ницић, шлан 

 

Бпркп Зимпоић, МА, шлан 

 

Александар Радпсављевић, шлан 

 

Катарина Бабић, студент бр. индекса 129/2012 



 

 

Садржај 

Категприје за вреднпваое и квантификпваое 
 

КАТЕГПРИЈЕ ЗА ВРЕДНПВАОЕ И КВАНТИФИКПВАОЕ 

 

А) КАТЕГПРИЈЕ ПРПЦЕНЕ 

S – Strengths:  Преднпсти 

W – Weakness:           Слабпсти 

O – Opportunities:      Мпгућнпсти 

T – Threats: Ппаснпсти - Препреке 

B) КВАНТИФИКАЦИЈА ПРПЦЕНЕ (ПП КАТЕГПРИЈАМА) 

 

+++ - виспкп знашајнп 

++ -  средое знашајнп 

+ -  малп знашајнп 

0 -  без знашајнпсти 

 



 

 

Садржај 

 
Пснпвни ппдаци п щкпли 

2. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ЩКПЛИ – ТАБЕЛАРНП И ПСНПВНИ ППДАЦИ П ЩКПЛИ 

– ТЕКСТУАЛНП 

2.2. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ЩКПЛИ – ТАБЕЛАРНП 

Назив  виспкпщкплске устанпве: 
ВИСПКА ТУРИСТИШКА ЩКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА, БЕПГРАД 

Виспка щкпла струкпвних студија 

Адреса: Булевар Зпрана Ђинђића 152-а 
Web адреса: www.visokaturisticka.edu.rs 

Пбразпвнп-наушнп/пбразпвнп-уметнишкп ппље 

Друщтвенп-хуманистишке науке 

Брпј наставника Предаваши 
Прпфеспри 

стр.студ. 
Дпценти 

Ванредни 

прпфеспри 

Редпвни 

прпфеспри 

У сталнпм раднпм пднпсу 16 8+1(90%) 0 0 2 

У дппунскпм раднпм пднпсу 0 0 0 0 2 

Укупан брпј  16 9 0 0 4 

Укупан брпј наставника 29 

Брпј сарадника Сарадници  у 

настави 
Асистенти 

Лектпри и вищи 

лектпри 

У сталнпм раднпм пднпсу 7   

У дппунскпм раднпм пднпсу 3   

Укупан брпј сарадника 10   

*Ппред наведених зваоа наставника и сардника у табелу се мпгу унети и друга зваоа кпја су у складу са Ппщтим актпм 

виспкпщкплске устанпве 

Редни 

брпј 
Листа студијских прпграма 

Уписани 

брпј 

студената 

Трајаое 

студија 

Укупан брпј 

студената 

1 

1. ПСС Екпнпмија и туризам са 3 мпдула  
 

МПДУЛ 1: ЕКПНПМИЈА И ТУРИЗАМ  

МПДУЛ 2: УПРАВЉАОЕ У  

МПДУЛ 3: ПРГАНИЗАТПРИ ПУТПВАОА И 

ТУРИСТИШКП ВПЂЕОЕ  

 

400 3 1200 

www.visokaturisticka.edu.rs


 

 

2 
1. ССС Управљаое у туризму 

54 1 54 

3 
2. ССС Меначмент прганизатпра путпваоа 

54 1 54 

Брпј студената у устанпви 1308 

Минималан брпј квадратних метара 2616 

 

Укупан брпј студената 1308x2m
2
=2616 m

2
, щтп пдгпвра укупнпм 

распплпживпм прпстпру щкпле ( 3.797,94   м
2
 ). 

Пднпс ( 3.797,94 м2/1308 

студената=2,90 м2/студ. > 2 m
2
 

Прпстпр, Библиптека + шитапница 20+42,50=62,50  м
2
 

Прпстпр, укупна квадратура 3.797,94   m
2
 

Укупан брпј библиптешких јединица из пбласти из кпје се извпди 

наставни прпцес  
3909 

Укупан брпј рашунара у рашунарским ушипницама 47 

*Ппдатке не пппуоавају универзитети кпји у свпм саставу имају факултете са 
статуспм правнпг лица  

 

2.2. ПСНПВНИ ППДАЦИ П ЩКПЛИ -ТЕКСТУАЛНП 

Виспка туристишка щкпла (ВТЩ), пснпвана 1967. гпдине кап државна институција, има најдужу 

традицију у пбразпваоу кадрпва за пптребе туристишке привреде у Србији. Щкпла пбразује кадрпве 

за пбављаое струшних ппслпва и управљашких функција у предузећима туристишке привреде. 

 Ппред предаваоа, вежби и кпнсултација, Щкпла велику пажоу ппсвећује струшнпј пракси и 

екскурзијама кап саставнпм делу  укупнпг пбразпвнпг прпцеса. Струшну праксу студенти пбављају у 

најеминентнијим предузећима туристишке привреде у земљи и инпстранству. Струшне екскурзије се 

прганизују щирпм Србије, регипна и Еврппе. Субптица и Палић, Нпви Сад, Сремски Карлпвци, Ђавпља 

варпщ, Истпшна Србија, Западна Србија, Сарајевп, Мпстар, Дубрпвник, Требиое, Вищеград, 

Будимпещта, Праг, Карлпве Вари, Дрезден, Берлин, Минхен, Салцбург, Беш, Сплун, Атина, самп су 

неке пд дестинација кпје су студенти имали прилике да уппзнају. 

 Виспка туристишка щкпла има развијену сарадоу са великим брпјем факултета и виспких 

щкпла у земљи и инпстранству. У циљу савременпг пбразпваоа свпјих студената, Щкплу су ппсетили 

брпјни гпстујући предаваши из земље и инпстранства: Чпан Меквини, вищедеценијски нпвинар и 

уредник у Тхе Неw Yпрк Тимес-у, Тхе Wасхингтпн Ппст-у, Интернатипнал Хералд Трибуне-у, Лпс 

Ангелес Тимес-у...; др Бранкп Маришић и др Гаљина Пгоанпв, редпвни прпфеспри Екпнпмскпг 

факултета Универзитета у Бепграду; Бпщкп Савкпвић, српски режисер, дпбитник великпг брпја 

награда и признаоа у свету; Бпјан Меден рукпвпдилац прпдаје у Јавнпј агенцији Републике 

Слпвеније за прпмпцију предузетнищтва, инпвација, развпја, инвестиција и туризма - СПИРИТ 

Слпвенија; Драган Јаћимпвић, најппзнатији српски алпиниста; Жан Пјер Хесман, меначер хптелске 

групе АЦЦПР из Француске; Гпран Ђпкпвић, директпр предузећа Бест Сплутипнс д.п.п; Вилијам 

Киландер, ТВ прпдуцент из Щведске, у свету ппзнат пп прпмптивним туристишким филмпвима; Расул 

Садр Амели, ппзнати ирански режисер; Ти Чеј Впкер, директпр Медиа Траининг Wпрлдwиде из 

Оујпрка и впдећи светски струшоак за наступ у медијима; Дејан Веселинпв, директпр ТПБ-а; Ришард 

Лининг, председник Међунарпдне аспцијације за пднпсе с јавнпщћу (Тхе Интернатипнал Публиц 



 

 

Релатипнс Асспциатипн – ИПРА); Прпф. др Јпаким Вебер, ректпр Универзитета примеоених наука у 

Щтутгарту; Бприслав Кпркпделпвић, вищедеценијски уредник Екпнпмске и Сппљнппплитушке 

рубрике ТАОУГ-а; Кванза Хпл, шлан Скупщтине града Атланте (САД); архитекта и ппзнати хералдишар 

Драгпмир Ацпвић; Јпанис Трепеклис, градпнашелник града Крфа; Панајптис Григприадис, заменик 

градпнашелинка Сереса у Гршкпј; али и брпјни други.  

Щкпла, такпђе, прганизује манифестацију “Амбасадпри гпвпре” у пквиру кпје, амбасадпри 

туристишки најразвијенијих земаља, уз пригпдан прпграм, представљају студентима, дпстигнућа 

свпјих земаља у пбласти туризма и екпнпмије. Дп сада су Виспку туристишку щкплу ппсетили 

представници амбасада Кубе, Марпка, Гршке, Туниса, Ирана, Украјине, Белгије, Бразила, Индпнезије, 

Турске, Мјанмара, Хпландије, Мађарске, Бугарске, Малезије, Венецуеле, Слпвашке, Слпвеније, 

Румуније, Ппљске и представници Делегације Еврппске Уније у Србији. 

Ппред шетири језика (енглески, француски, немашки и руски) кпји су предвиђени наставним 

планпм и прпгрампм, студентима Щкпле је, у сарадои са амбасадпм Републике Гршке и амбасадпм 

Исламске Републике Иран, пмпгућенп и факултативнп ушеое гршкпг и персијскпг језика. Настава се 

извпди се у прпстпријама Щкпле и бесплатна је за студенте.  

 Виспка туристишка щкпла је прганизатпр Бепградске међунарпдне туристишке кпнференције-

BITCO, на кпјпј заједнп са струшоацима из света, настпји да пружи пдгпвпре на брпјна питаоа п 

актуелнпј ппзицији туризма, прпблемима кпји прате туризам, али и нашинима на кпје их је мпгуће 

рещити. Щкпла је 2012. гпдине прганизпвала Прву Бепградску међунарпдну кпнференцију BITCO 

2012., ппд називпм „Савремени туризам - жеље и мпгућнпсти“ на кпјпј су струшоаци из разних 

делпва света, свпјим радпвима кпји су се бавили тепријпм, квантитативним и квалитативним 

истраживаоима, студијама слушаја..., дали дппринпс развпју туризма. Гпдине 2014., у прганизацији 

Виспке туристишке щкпле из Бепграда, пдржана је Друга Међунарпдна туристишка кпнференција ппд 

називпм BITCO 2014. На двпдневнпј кпнференцији на тему „Тематски туризам у глпбалнпм 

пкружеоу: преднпсти, изазпви и будући развпј“ ппднетп је 65 радпва, 100 аутпра и кпаутпра из 17 

земаља. Ппсебну вреднпст Кпнференцији дали су увпдни предаваши: др Чпн Трајб, прпфеспр и щеф 

катедре за туризам на Универзитету у Сарију (Велика Британија), др Димитрипс Бухалис, прпфеспр и 

директпр истраживашкпг центра на Универзитету у Бурнмауту (Велика Британија), др Ришард Щарпли, 

прпфеспр са Универзитета у Ланкщиру (Велика Британија), др Кпнстантинпс Андриптис, прпфеспр на 

Универзитету Мидлсекс (Велика Британија), др Ен Грегпри, прпфеспр и директпр Центра за пднпсе с 

јавнпщћу на Лидс Метрппплитен Универзитету (Велика Британија) и др Чпн Хили, прпфеспр на 

универзитетима у Щефилду и Сарију (Велика Британија) и Инсбруку (Аустрија). На, трећпј пп реду, 

Кпнференцији (BITCO 2016.) ушествпвалп је 83 аутпра и кпаутпра из 13 земаља кпји су расправљали на 

тему “Едукација у туризму у XXИ веку: пплитика, пракса, интернаципнализација”. Међу кљушним 

гпвпрницима из инпстранства били су прпфеспри из Велике Британије, Крис Купер са Пксфпрд Брукс 

Универзитета, сарадник низа међунарпдних агенција за истраживаое и пбразпваое у сектпру 

туризма и Дејвид Ејри са Универзитета Сареј, кпји је вище гпдина радип у Британскпм министарству 

туризма и Еврппскпј кпмисији, кап и Дајана Дреч, прпфеспр са Универзитета Албпрг у Данскпј и 

Ирена Атељевић, прпфеспр са Универзитета Вагенинген из Хпландије и наушни сарадник Института за 

туризам из Загреба. 

Наставни кадар и студенти Виспке туристишке щкпле активнп ушествују у прганизацији и 

реализацији великпг брпја струшних манифестација, кпнференција и сајмпва (Међунарпдни фестивал 

туристишкпг и екплпщкпг филма СИЛАФЕСТ, Међунарпдни филмски и музишки фестивал Кустендпрф, 

Сајам туризма у Бепграду, ЛПРИСТ у Нпвпм Саду...). 



 

 

Щкпла издаје и наушнп-струшни шасппис „Туристишкп ппслпваое“ у кпме се пбјављују шланци 

из теприје и праксе туризма. Виспка туристишка щкпла велику пажоу ппсвећује култури и сппрту, па 

такп у свпм саставу има Академскп друщтвп „Нпви Бепград“, плесну групу ВТЩ и сппртскп друщтвп, 

кпји су пстварили знашајне успехе на разлишитим манифестацијама и такмишеоима. 

Виспка туристишка щкпла је прганизатпр међунарпднпг кпнкурса за графику ЕX-YУ кпнкурс за 

графику кпји траје већ девет гпдина. Кпнкурс се расписује сваке гпдине и птвпрен је за све академске 

графишаре и студенте заврщних гпдина уметнишких факултета. Ппред излпжбе кпја се сваке гпдине 

пдржава, графике са кпнкурса представљене су у галеријама у земљи и инпстранству (галерије 

„Прпгрес“ у Бепграду, прпдајне галерије „Бепград“ на Кпсаншићевпм венцу, „Барских љетпписа“, 

галерије „Кпртил“ у Ријеци, галерији УЛУБиХ у Сарајеву, галерији УЛУПУХ у Загребу, нпвпсадскпј 

Галерији ликпвних уметнпсти ппклпн збирка „Рајкп Мамузић“ и др.) 

 

Нпви наставни планпви и прпграми су дефинисани за режим трпгпдщоих студија и  прилагпђени 

савременим кретаоима у привреди и друщтву и пптпунп су у духу Бплпоске декларације  и прпцеса 

рефпрме виспкпг пбразпваоа у Еврппи и кпд нас.  

Нпвим Закпнпм п виспкпм пбразпваоу Републике Србије из 2005. гпд,  Виспка туристишка щкпла је 

дпбила  Дпзвплу за рад кап и рещеоа п испуоенпсти услпва за ппшетак рада и пбављаое делатнпсти  

кпје су издали Министарствп за пбразпваое кап и надлежни пргани, и тп: 

 Дпзвпла за рад брпј 612-00-466/2007-04 пд 14.05.2007. гпдине,  за студијске прпграме пснпвне 
струкпвне студије према следећпј  табели: 

Редни 

брпј 
Листа студијских прпграма Брпј студената 

1 Екпнпмија и туризам 400 

 400 

Устанпва је први пут акредитпвана (брпј 612-00-1155/2006-04 пд 30.04.2007.гпдине). Наредна 

акредитација устанпве (брпј 612-00-00128/2012-04 пд 27.04.2012. гпдине) и следећи студијски 

прпграми: 

Редни 

брпј 
Листа студијских прпграма 

Уписани 

брпј 

студената 

Трајаое 

студија 

Укупан брпј 

студената 

1 ПСС Екпнпмија и туризам са 3 мпдула  400 3 1200 

2 ССС Управљаое у туризму 54 1 54 

3 ССС Меначмент прганизатпра путпваоа 54 1 54 

Брпј студената у устанпви 1308 

Минималан брпј квадратних метара 2616 

Увереое п акредитацији Устанпве и студијских прпграма су дата у фплдеру Увереоа. 

Студијски прпграм Екпнпмија и туризам ускп је ппвезан са савременим наушним сазнаоима 

у ппдрушјима екпнпмских наука. Сва пптребна знаоа и вещтине заснпване су на савременим 

наушним сазнаоима у пквиру пве пбласти. 

../../Uverenja


 

 

Студијски прпграм Екпнпмија и туризам  је целпвит и свепбухватан и усаглащен је са другим 

прпграмима виспкпщкплских устанпва. 

Студијски прпграм се, приликпм кпнципираоа, уппређује са три акредитпвана прпграма 

виспкпщкплске устанпве из инпстранства пд кпјих најмаое два припадају Еврппскпм 

пбразпвнпм прпстпру. Студијски прпграм Щкпле усклађен је, са прпграмима српдних 

институција у Америци, Канади и Еврппи. 

Кап референтни карактеристишни студијски прпграми кпји највище пдгпварају наведенпј 

структура мпгу се издвпјити: INTERNATIONAL COLLEGE OF MANAGAMENT, SYDNEY, HOLLAND 

COLLEGE, Prince Edward Islands, Canada, UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE, Bedford and Luton, 

ВЕЛЕУШИЛИЩТЕ У КАРЛПВЦУ, ПРИРПДНП – МАТЕМАТИШКИ  ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У 

НПВПМ САДУ, УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНИМ, ЕКПНПМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕПГРАДУ, 

ЕКПНПМСКИ ФАКУЛТЕ У ЗАГРЕБУ, ЕКПНПМСКИ ФАКУЛТЕТ У СПЛИТУ, ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ 

И ХПТЕЛИЈЕРСТВП У КПТПРУ...  

Щкпла има сппразуме п сарадои са већим брпјем предузећа и устанпва из разлишитих делатнпсти у 

земљи и инпстранству, где студенти ппд кпнтрплпм наставника и струшних сарадника  из щкпле и тих 

предузећа. 

Са увпђеоем Еврппскпг система пренпса бпдпва у дпмену пцене прпграмскпг садржаја предмета, 

наща щкпла се укљушује у светскп тржищте знаоа и пбразпваоа, щтп јпј даје мпгућнпст да има 

прилив страних студената и врщи међунарпдну размену студената.  

Такпђе, ствара се мпгућнпст щкпли да пстварује бпље кпнтакте и врщи размену знаоа са српдним 

инпстраним устанпвама, али и да ефикасније изађе у сусрет захтевима дпмаћих пптреба за 

кадрпвима. 

Щкпла има сппразуме п сарадои и са другим предузећима из разлишитих делатнпсти, где је 

пбезбеђенп извпђеое струшних вежби кап и сви видпви практишне наставе. 

У саставу щкпле је и библиптека са шитапницпм кпја распплаже великим брпјем наслпва литературе 

из свих пбласти технишких, друщтвених и прирпдних наука, кап и струшним шаспписима из пбласти 

везаних за делатнпст щкпле. Такпђе у Библиптеци је пбезбеђен приступ електрпнским пбразпвним 

ресурсима путем Интернета у фпрми Служба за студентска питаоа распплаже инфпрмаципним 

системпм - базпм ппдатака, међу кпјима су и сви релевантни ппдаци п студентима, са мпгућнпщћу 

ажурираоа и тренутних прегледа свих релевантних ппдатака: брпј студената, статус студираоа, 

успех...  У служби се мпгу дпбити и све пстале инфпрмације битне за студенте. 

Студентски парламент свпјим делпваоем реализује ушещће студената у брпјним пбразпвним, 

културнп-уметнишким, сппртским и другим манифестацијама. Студентски стандард се пбезбеђује крпз 

пријем студената у студентски дпм, дпделу стипендија и кредита. Између шаспва и испита студентима 

је за пдмпр на распплагаоу студентски клуб.  

Вищегпдищое искуствп у вищем и виспкпм пбразпваоу студената, велики брпј наставника са зваоем 

дпктпра и магистара наука, даје гараницију за виспкпквалитетнп извпђеое наставе и пбразпваое 

студената захтеванпг прпфила. 

Предаваоа из струшних предмета извпде се уз ппмпћ најсавременије рашунарске ппреме и 

мултимедијалних алата. Тиме ппстижемп визуелизацију наставе, а студентима увеликп плакщавамп 

пут дп стицаоа нпвих знаоа.  



 

 

Нащи диплпмирани студенти су и пп дпсадащоем режиму студија имали дпбру прпхпднпст за 

наставак студија на пдгпварајућим факултетима. Нпви планпви пбезбеђују прпщиреое спектра 

мпгућнпсти и наставак студија на ренпмираним факултетима.  

Нпви Закпн п виспкпм пбразпваоу, Щкпли је пбезбедип укљушеое у мпдерне тпкпве  еврппскпг 

виспкпг щкплства. Нащи нпви наставни планпви и прпграми гарантују дпстизаое еврппских стандарда 

у пбласти туризма и хптелијерства. 

Щкпла је тренутнп ангажпвана на изради дпкументације за акредитацију Мастер струкпвних студија, 

пшекујући пдпбреое пд стране Министарства, јер је Стандарде за Мастер студије усвпјип НСВП. 
 

 



 

 

Садржај 

Пснпвни задаци, циљеви и пплитика квалитета щкпле-јавнпст у раду 

ПСНПВНИ ЗАДАЦИ, ЦИЉЕВИ И ППЛИТИКА КВАЛИТЕТА ЩКПЛЕ - ЈАВНПСТ У РАДУ 

3.1. ПСНПВНИ ЗАДАЦИ ЩКПЛЕ 

Пснпвни задаци (мисија) Виспке туристишке щкпле: 

Пснпвни задатак Щкпле, кап пбразпвне устанпве, је пбразпваое у пбласти туризма кпмпатибилнп са 

трендпвима пбразпваоа у Еврппи и свету, уз максималнп и сталнп инпвираое наставних садржаја и 

примену савремених метпда и техника едукације, ппшев пд пснпвнпг струкпвнпг дп специјалистишкпг, 

перманентнпг и других пблика пбразпваоа, према захтевима ппслпвних партнера и власника. 

Пснпвни задаци щкпле представљају пснпвни пквир ппстпјаоа и развпја щкпле, кпји је 
пдређен:  

 сврхпм ппстпјаоа,  

 стратегијпм рада,  

 стандардима ппнащаоа и  

 ппкреташким пплугама/системима вреднпсти, 

при шему:  

 Сврха ппстпјаоа је пптреба пбразпваоа кадрпва у пбласти туризма, кпје је 
кпмпатибилнп са трендпвима пбразпваоа у Еврппи и свету. 

 Стратегија рада представља дефинисану и структуирану лпгику за пствареое 
сврхе ппстпјаоа, у смислу избпра прпграма рада и пдређеоа у пдржаваоу 
кпнкурентске сппспбнпсти у времену и датим услпвима пкплине, 

 Стандарди ппнащаоа претппстављају реална пдређеоа кпја пмпгућавају и пбез-
беђују квалитетнп дпнпщеое пдлука за сваки пперативни перипд - недељу, месец, 
семестар, гпдину, 

 Ппкреташке пплуге представљају систем вреднпсти - сущтинска пдређеоа, мпрал-
не принципе и раципналне ппступке кпји пдржавају културу и дпстигнућа щкпле и 
дају знашеоа стандардима ппнащаоа у смислу: виспк квалитет рада, 
прпфесипналан пднпс, ппвереое, пптимизам, истрајнпст, приврженпст, сппспбнпст 
ушеоа и предвиђаоа дпгађаја, пдгпвпрнпст. 

Напред дати елементи пмпгућују даљу разраду пснпвних задатака щкпле у смислу:  

 Пптребе пбразпваоа струшоака пдређенпг прпфила, израде прпјеката наушнп-
истраживашкпг и струшнп-апликативнпг карактера у ппсматранпм ппдрушју, 
пствареоа виспкпг квалитета прпизвпда/услуга у складу са међунарпдним стан-
дардима, утврђиваоа стратегија развпја и сталнпг усаврщаваоа прпграма и 
ппступака рада у функцији захтева пптрпщаша. 

 Знашајне ппдлпге за управљашки механизам щкпле јер пбезбеђује:  

 Усмераваое људских ресурса ка заједнишкпм делпваоу 

Имајући у виду сврху ппстпјаоа, управљашка структура щкпле усмерава ушеснике 
у прпцесима рада ка задпвпљеоу мисије - пснпвнпг циља щкпле, 

 Супрптстављаое кпнфликтним прилазима. 

Утврђена мисија щкпле пмпгућава супрптстављаое некпнзистентним прилазима 
и ппступцима заппслених, кпји не впде у правцу задпвпљеоа мисије щкпле, 



 

 

 Раципналну алпкацију прганизаципних ресурса. 

Щкпла кпристи разлишите ресурсе за извпђеое прпцеса рада и пружаое услуга 
за тржищте - нпвшане, људске, материјалне и ресурсе технплпщке ппреме. Утвр-
ђена мисија даје пснпву и ппщти прилаз планираоу и кприщћеоу распплпживих 
ресурса щкпле, 

 Утврђиваое радне пдгпвпрнпсти. 

Ушесници у прпцесима рада врще разлишите ппслпве у прпцесима рада и пружа-
оа услуга. Пснпвни прилаз у планираоу и развпју људских капацитета щкпле 
даје јаснп пдређена мисија щкпле, 

 Утврђиваое циљева щкпле. 

Мисија Щкпле пдређује пснпвну сврху ппстпјаоа и прилаз ппстанку и развпју 
щкпле у датпм времену и датим услпвима, кап и утврђиваое глпбалних циљева 
и ппсебних циљева щкпле. 

Запис п пснпвним задацима (мисији) се усваја кпнсензуспм на Насатвнпм већу и Савету 
щкпле. Исти се приказује, на ппгпдан нашин, такп да буде разумљив, прихватљив и дпступан 
свим ушесницима у прпцесима рада. 

3.2. ППЛИТИКА КВАЛИТЕТА 

Ппщта пплитика квалитета щкпле је: 

Задпвпљаваое пптреба кприсника кпристећи ппстпјеће људске и едукацијске ресурсе уз сталнп 

унапређеое прпцеса едукације и ппвећаое нивпа квалитета услуга. 

Пплитика квалитета представља пснпву за прпјектпваое ппступака развпја свих прпцеса рада 
щкпле и трајнп уређиваое пднпса у прпцесима рада щкпле. Пснпве пплитике квалитета 
щкпле су услпвљене:  

 захтевима кприсника/клијената,  

 захтевима развпја ппдрушја,  

 резултатима развпја науке и оене технплпщке примене,  

 истраживаоа раципналних ппступака извпђеоа прпцеса рада,  

 сппспбнпщћу предвиђаоа дпгађаја са пбележјима технплпщких предвиђаоа 
(рад на даљину, ушеое на даљину).  

У пплитици квалитета треба нагласити спремнпст щкпле да пбезбеди: 

 виспк квалитет наставе,  

 виспк квалитет наставнпг и другпг пспбља,  

 виспк квалитет ппреме,  

 радне прпцесе без застпја и дпрада,  

 задпвпљеое захтева друщтва.  

3.3. ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА ШКПЛЕ 

Пснпвна циљеви щкпле су: 

1. Ппвећаое брпја кприсника услуга - ппвећаое интереспваоа за стукпвне студије 
на Виспкпј туристишкпј щкпли 

2. Ппвећаое нивпа квалитета струкпвних студија 
3. Унапређеое наставних планпва и прпграма 
4. Пптималнп искприщћеое ресурса 
5. Ствараое нпвпг наставнпг кадра 



 

 

6. Сталнп унапређеое знаоа заппслених 
7. Флексибилнпст врста и пбима услуга 
8. Ппвећаое пбима и врста услуга 
9. Ппвећаое брпја и пбима нпвих наставних садржаја 
10. Ппвећаое дпбити итд. 

Циљеви щкпле и делпва прганизаципне структуре, уз ппмпћ мисије, пмпгућавају 
пбједиоаваое укупнпг пптенцијала щкпле на пствариваоу прпјектпваних ефеката. 

Циљеви Щкпле пдређују тежое, жељена стаоа щкпле на пснпву кпјих се раципналним 
мерама - пплитикама пбезбеђује ствараое мисије щкпле. Циљеви претппстављају примарну 
планску пдлуку у ппступку развпја щкпле. Квалитетнп пдређени циљеви служе управљашкпј 
структури щкпле кап:  

 Пснпвна ппдлпга за прпцес дпнпщеоа пдлука. 

Знашајан деп укупнпг ппсла управљашке структуре щкпле - меначмента шини 
прпцес дпнпщеоа пдлука. Квалитет и пдређенпст циљева прганизације 
плакщава прпцес пдлушиваоа и пмпгућава пствареое ппвищених ефеката 
щкпле; 

 Впдиш за ппвећаое укупне ефективнпсти прпцеса рада. 

Ефективнпст прпцеса рада представља меру укупнпг квалитета прпцеса рада. 
Степен пдређенпсти циљева щкпле и делпва щкпле пптппмаже прпцес пствари-
ваоа ефективнпсти; 

 Пснпва за пцену карактеристика прпцеса рада. 

Квалитет рада и наппр ушесника у прпцесима рада су пснпвни фактпри у прпцесу 
пствариваоа прпјектпваних ефеката и пствареоа циљева щкпле. Пдређенпст 
циљева ппмаже у пцени квалитета и ушинка ушесника у прпцесима рада и 
пмпгућава управљашкпј структури плакщанп вреднпваое наппра заппслених и 
ппбпљщаое ппступака на критишним делпвима прпцеса рада. 

3.4. УППЗНАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА СА  ППЛИТИКПМ И ЦИЉЕВИМА КВАЛИТЕТА 
ЩКПЛЕ - ЈАВНПСТ У РАДУ 

Сви заппслени щкпле су уппзнати, на адекватан нашин, са визијпм, мисијпм, пплитикпм и 
циљевима квалитета:  

 изврщнп рукпвпдствп је ушествпвалп у креираоу пплитике квалитета и дефинисаоу 
циљева квалитета,  

 рукпвпдипци средоег нивпа су прпщли пдгпварајућу пбуку, пднпснп презентацију и 
тумашеое пплитике и циљева квалитета, са нагласкпм на утицај оихпвих прганиза-
ципних јединица на реализацију пплитике квалитета и пствареое циљева квалитета,  

 неппсредни изврщипци су уппзнати прекп урамљених и, на видљивим местима, ппс-
тављених текстпва пплитике и циљева квалитета. 

Пстали заинтереспвани, кприсници услуга и прпизвпда щкпле, кап щтп су:  

 надлежна министарства (пднпснп псниваши),  

 студенти,  

 струкпвне кпмпре и аспцијације,  

 клијенти,  

 савет,  

 друщтвена јавнпст, медији и др. 



 

 

п пплитици и циљевима квалитета су инфпрмисани путем: 

 кпнференција за средства инфпрмисаоа, 

 рекламе и прппаганде (щтампа, ТВ, радип), 

 щтампанпг текста пплитике и циљева квалитета на публикацијама щкпле (кап 
щтп су коиге, учбеници, скрипта, рпкпвници, блпкпви, фасцикле и др.), 

 гпдищои извещтаји, 

 летпписи щкпле, 

 прпмпције щкпле на интернету, 

 прпмпције на сајту щкпле, 

 прпмпције на струшним и наушним скуппвима, 

 или на други пригпдан нашин. 

 



 

 

Садржај 

Увпд 

 

УВПД 

Ппступак сампвреднпваоа Виспке туристишке щкпле струкпвних студија у Бепграду (у даљем тексту 

Щкпла)  се кпнтинуиранп спрпвпди пд 2009. гпдине. Ппследои сампстални званишни Извещтај п 

сампвреднпваоу, Щкпла је направила 2011. гпдине, дпк су пстали извещтаји рађени на гпдищоем 

нивпу и према пптребама у пквирима стандарда 11 захтева за акредитацију. 

 

У свему је ппщтпван „Правилник п стандардима, ппступцима - прпцедурама за пбезбеђеое и 

унапређеое квалитета“ кпја је саставни деп интерних стандарда и ппступака пбезбеђеоа квалитета 

Щкпле. Прпцеоена је испуоенпст свакпг пд стандарда за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета 

виспкпщкплских устанпва кпји су дати у „Правилнику п стандардима за сампвреднпваое и 

пцеоиваое квалитета виспкпщкплских устанпва“, усвпјенпм пд стране Наципналнпг савета за 

пбразпваое Републике Србије, кап и у „Упутству за припрему извещтаја п сампвреднпваоу 

виспкпщкплске устанпве“ кпје је Кпмисија за акредитацију и прпверу квалитета пбјавила на свпјпј веб 

страници 07.04.2011. гпдине. 

 

Ппступак сампвреднпваоа Виспке туристишке щкпле струкпвних студија у Бепграду је спрпвела је 

Кпмисија за израду Извещтаја п сампвреднпваоу щкпле и студијских прпграма именпвана пд стране 

наставнпг већа Пдлукпм брпј 01-353/58-5 пд 29.04.2014. гпдине и тп:  

 др Снежана Щтетић, прпфеспр, председник кпмисије 

 др Маја Ћпсић, прпфеспр, шлан 

 др Бранислав Рабптић, прпфеспр, шлан 

 мр Милпщ Ницић, предаваш, шлан 

 Бпркп Зимпоић, МА, сарадник, шлан 

 Александар Радпсављевић, референт, шлан 

 Катарина Бабић, студент, шлан 
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4.Ппис и пцена испуоенпсти стандарда и мере за ппбпљщаое квалитета 

 

 Стандард 1: Стратегија пбезбеђеоа квалитета 

Стандард 1: Стратегија пбезбеђеоа квалитета 
Виспкпщкпласка устанпва утврђује стратегију  пбезбеђеоа квалитета, кпја је дпступна 
јавнпсти. 
 

ПКВИР СТРАТЕГИЈЕ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 
 

Стратегију пбезбеђеоа квалитета Виспке туристишке щкпле струкпвних студија  за 

пбразпваое струкпвних екпнпмиста дпнеп је Савет Виспке туристишке щкпле струкпвних студија  на 

предлпг Директпра. 

 Мпдернпм, функципналнпм, пднпснп прпцеснпм прганизацијпм Виспка туристишка щкпла 

струкпвних студија ће ппстати  флексибилнија, птвпренија за нпве идеје и прпгресивнија у 

спрпвпђеоу истих. Наглащаваоем знашаја квалитета ппстиже се ппвећаое ефикаснпсти на свим 

нивпима и дпнпщеое пдлука на пснпву шиоеница кпје впде пствариваоу циљева прпистеклих из 

стратещкпг планираоа и управљаоа. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија, кап щкпла струшне едукације, настпји да развије 

и усаврщи сарадоу са привредпм, ванпривреднпм и другим пбразпвним институцијама на 

регипналнпм, наципналнпм и међунарпднпм нивпу. Прилагпђаваоем свпг прпфила пбразпваоа 

стандардима Еврппске Уније и псталим стандардима кпји пбезбеђују дпбру услужну праксу, Виспка 

туристишка щкпла струкпвних студија непрекиднп и систематски ради на унапређеоу квалитета свих 

ппдрушја рада. 

Истраживаоем ставпва студената на демпкратишан и пдгпвпран нашин, прганизпваоем 

дебата и дискусија, студентима се даје слпбпда да искажу свпја увереоа и пдгпвпрнп ушествују у 

креираоу свпјих прпфесипналних кпмпетенција. 

Мереоем задпвпљства и пствариваоем пшекиваоа студената, кап и праћеоем пптреба 

савременпг пкружеоа, Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пкренута је кпнтинуиранпм 

унапређеоу квалитета пбразпваоа, крпз усаврщаваое кадрпва, студијских прпграма, сталнп 

унапређеое перфпрманси ппслпвних прпцеса и пбезбеђеое квалитетних услпва рада. На тај нашин, 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија тежи пствариваоу свпје мисије – лидерске ппзиције на 

ппљу едукације кадрпва за пптребе туристишке привреде. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија ппщтује индивидуалне разлике међу студентима 

у ппгледу нашина ушеоа и брзине напредпваоа, ппдстише креативнпст у кприщћеоу нпвих метпда и 

техника у настави, кап и примени виспкпквалитетних инфпрмаципних технплпгија прилагпђених 

разлишитим пптребама ушеоа и истраживаоа.  

Такпђе, ппсебну важнпст придаје хуманитарнпм  раду и ваннаставним активнпстима, негује 

демпкратишнпст пднпса прпфеспра, студената и свих заинтереспваних страна. Птвпрена је за 

кпмуникацију и сарадоу са свим субјектима у туризму и прпцесу пбразпваоа, кап и са  свпјим 

бивщим, пднпснп диплпмираним студентима – клуб бивщих студената.  

 Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  је у складу са усппстављенпм мисијпм и 

визијпм, пснпвним задацима и циљевима, ппредељена да сталнп и систематски ради на унапређеоу 

система меначмента квалитета и свих пбласти пбезбеђеоа квалитета. 



 

 

Пплитика пбезбеђеоа квалитета Виспке туристишке щкпле струкпвних студија  пдражава 

мисију и вреднпсти  Виспке туристишке щкпле струкпвних студија и ускп је ппвезана са релевантним 

планпвима и активнпстима у дпмену кпнтиуниранпг унапређеоа квалитета рада. 

Наща пснпвна сврха је да крпз интеракцију наушнпистраживашкпг рада и пбразпвне услуге 

пружимп врхунска знаоа нащим студентима примеоујући ефективну кпмуникацију, кпнтинуирани 

прпфесипнални развпј и истраживаое, стварну етишку и динамишку пбразпвну заједницу, кпја је 

тимски усрезсређена на сталнп ппбпљщаваое квалитета прпцеса пбразпваоа.  

Пснпвнп ппредељеое је, пре свега, да се задпвпље пптребе кприсника, кап и пптребе и 

захтеви псталих заинтереспваних страна. У пбављаоу наушнпистраживашке и пбразпвне делатнпсти, 

ппслпваое Виспке туристишке щкпле струкпвних студија усклађенп је са важећим Закпнпм п виспкпм 

пбразпваоу Републике Србије, и тежи ка щтп щирем усклађиваоу са прпцесима еврппске 

интеграције виспкпщкплскпг пбразпваоа. 

Циљеви пбезбеђеоа квалитета пднпсе се на сталнп ппбпљщаваое и квалитет у дпмену 

наставе, истраживаоа и управљаоа, у складу са захтевима стандарда за пцеоиваое квалитета 

виспкпщкплских и наушнпистраживашких устанпва. 

У спрпвпђеоу пплитике квалитета, Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пстварује 

сарадоу са свпјим кприсницима, кап и са факултетима, виспким щкплама и институцијама у земљи и 

инпстранству. 

Пплитика квалитета служи дефинисанпј сврси Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. 

Рукпвпдствп Виспке туристишке щкпле струкпвних студија преузелп је пбавезу да спрпвпди и 

унапређује усппстављени систем управљаоа квалитетпм, кап и да псигура да та  пплитика буде 

схваћена и прихваћена пд стране свих заппслених. 

Правп и пбавеза свих заппслених је да спрпвпде пплитику квалитета, унапређују систем 

управљаоа квалитетпм и да свпјим радпм афирмищу себе и Виспку туристишку щкпли струкпвних 

студија. Пплитика пбезбеђеоа квалитета дата је у Прилпгу 1.1. 

Стратегија пбезбеђеоа квалитета служи кап пснпв за даље планираое,  израду планпва у 

пбласти унапређеоа квалитета и израду ппщтих и прецизираних циљева квалитета кпји су 

специфишни, мерљиви, извпдљиви, релевантни и временски пдређени (SMART). На пвај нашин врщи 

се ппераципнализација стратегије дп нивпа задатака, шиме се практишнп пмпгућава спрпвпђеое, 

пствареое и кпнтрпла  ппстављених пснпвних задатака и циљева Виспке турстишке щкпле струкпвних 

студија. Стратегија пбезбеђеоа квалитета је трајан дпкумент Виспке туристишке щкпле струкпвних 

студија кпји ће се перипдишнп преиспитивати и меоати, пднпснп дппуоавати и служити кап пснпв за 

израду акципнпг плана у пбласти пбезбеђеоа квалитета. 

Циљ Стратегије пбезбеђеоа квалитета је да пбезбеди ппдизаое свих излазних елемената из 

прпцеса у пбластима пбезбеђеоа квалитета, кап и самих прпцеса на квалитативнп вищи нивп, шије 

пствареое се псигурава применпм PDCA (PDCA: Plan, Do, Check, Act) Планирај – Уради – Прпвери - 

Ппступи шији је щематски приказ дат у Прилпгу 1.7. Пствареое се прпцеоује крпз прпцес 

сампвреднпваоа, а резултати кпристе кап улазни елементи за даље ппбпљщаое. Циљеви израде 

Стратегије  пбезбеђеоа  квалитета дати су у Прилпгу 1.3.  



 

 

МЕРЕ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 
Екстерна кпнтрпла: 

 

 Сппљащоа прпвера квалитета, на пснпву стандарда Наципналнпг савета за виспкп 
пбразпваое, пд стране Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета; 

 Акредитација Щкпле, пд стране Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое, у закпнпм 
прпписанпм рпку;  

 

Интерне мере за пбезбеђеое квалитета: 

 

 Усаглащенпст са стандардима усвпјеним пд стране Наципналнпг савета за виспкп 
пбразпваое: 

o Стандарди за акредитацију виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма; 
o Стандарди за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета; 

 Усаглащенпст са захтевима ISO 9001:2000  

 Негпваое културе квалитета; 

 Пбезбеђеое квалитета путем активнпсти Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета 
(даље: Кпмисија за сампвреднпваое и праћеое квалитета); 

 Утврђиваое фактпра кпји утишу на пбезбеђеое квалитета кљушних прпцеса (наставнпг 
прпцеса и наушнпистраживашкпг рада) и прпцеса ппдрщке (управљаоа) кпји се пднпсе на следеће 
пбласти:  

o Квалитет наставнпг прпцеса (студијски прпграми, настава, наставнп пспбље, 
наушнпистраживашки и струшни рад, вреднпваое студената, учбеници и литература, 
библиптека, инфпрмаципни ресурси, прпстпр и ппрема, ненаставнп пспбље); 
o Квалитет наушнп истраживашкпг рада; 
o Квалитет управљаоа. 

 Испитиваое захтева кприсника и инкпрпприсаое пвих захтева у пбразпвну услугу; 

 Пбезбеђеое интеракције пднпснп јединства пбразпвнпг, струшнпг и наушнпистраживашкпг 
рада тј. кприщћеое садржаја и резултата у наставнпм прпцесу; 

 Развпј и примена разлишитих механизама, алата и техника у циљу ппбпљщаоа система 
квалитета; 

 Псигураое да највище рукпвпдствп ппдржава систем пбезбеђеоа квалитета и да је 
пмпгућилп да сви развијају сппспбнпсти пптребне за пбезбеђеое система квалитета; 

 Беншмаркинг најбпљих у пракси; 

 Међунарпдна сарадоа; 

 Пбезбеђеое активнпг ушещћа студената (Студентски парламент); 

 Спрпвпђеое редпвних интерних прпвера и преиспитиваое система меначмента квалитета пд 
стране рукпвпдства; 

 Сампвреднпваое у интервалу пд највище три гпдине; 

 Пбезбеђеое јавнпсти у раду. 
 

СУБЈЕКТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 
 Субјекте пбезбеђеоа квалитета представљају сви заппслени у Виспкпј туристишкпј щкпли 

струкпвних студија  и студенти. Свпја права и пбавезе у пбезбеђеоу квалитета пви субјекти пстварују 

крпз ушещће у раду пргана Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. За спрпвпђеое мера 

унапређеоа квалитета пдгпвпрна је Кпмисија за сампвреднпваое и праћеое квалитета, кпја 

представља сталнп струшнп телп Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. 



 

 

 

ПБЛАСТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 
Ради дпстизаоа ппстављених пснпвних задатака и циљева, Виспка туристишка щкпла 

струкпвних студија  ће се ппсебнп ппсветити системскпм праћеоу и унапређеоу квалитета у 

следећим пбластима: 

 студијскпг прпграма, 

 наставнпг прпцеса, 

 наушнпистраживашкпг и струшнпг рада, 

 вреднпваоа студената, 

 учбеника и литературе, 

 ресурса, 

 ненаставне ппдрщке, 

 прпцеса управљаоа. 
 

ПРГАНИЗАЦИПНА КУЛТУРА КВАЛИТЕТА 
Прганизаципна култура представља заједнишке нпрме, ппнащаоа, вреднпсти, пшекиваоа, 

пбишаје и нашин пбављаоа радних задатака заппслених кпји се фпрмирају тпкпм времена, а кпји се 

пдражавају на ппнащаое. Прганизаципна култура треба да буде таква да ппдржава пствареое 

визије, мисије и пснпвних задатака и циљева. Прганизаципна култура управља пшекиваним 

ппнащаоем, а пснпвни предуслпв за сталнп и систематскп унапређеое квалитета је укљушиваое свих 

заппслених. Збпг тпга, прганизаципна култура квалитета мпра да буде усмеравана пд стране највищег 

рукпвпдства.  

Прганизаципна култура Виспке туристишке щкпле струкпвних студија  дефинисана је крпз неке 

елементе прганизаципне културе  кпји се пгледају у увереоима, симбплима, вреднпстима, узприма. 

Лпгп Виспке туристишке щкпле струкпвних студија приказује стилизацију птвпрене коиге, кпји 

симбплище жељу и птвпрену ппредељенпст ка знаоу и ушеоу. Култура је, такпђе, дефинисана крпз 

„шврсте елементе прганизаципне културе“ у кпје спадају: циљеви, пплитике (пплитика квалитета је 

дата у прилпгу 1.1), метпде награђиваоа и сл. 

Вреднпсти Виспке туристишке щкпле струкпвних студија: 

 Пријентисанпст на студента; 

 Ушеое и прпфесипнални развпј; 

 Квалитет; 

 Интегритет; 

 Лидерствп и тимски рад; 

 Ефективна кпмуникација ; 

 Етишкп ппнащаое; 

 Прпактивнп реагпваое на прпмене 
Ппред дефинисаних вреднпсти, Виспка туристишка щкпла струкпвних студија тежи даљем развпју: 

 Дпбрих међуљудских пднпса; 

 Псећаја заједнищтва; 

 Псећаја лишне пдгпвпрнпсти за исхпд рада; 

 Ппвереоа; 

 Спремнпсти на прпмене и адаптацију. 
 



 

 

ППВЕЗАНПСТ ПБРАЗПВНЕ, ИСТРАЖИВАШКЕ И СТРУШНЕ ДЕЛАТНПСТИ  
Циљ стратегије пбезбеђеоа квалитета је да пбезбеди и псигура ппвезанпст пбразпвних 

услуга, истраживашке и струшне делатнпсти и виспкпквалитетне ненаставне услуге заједници, 

пднпснп кприсницима. Кап свпје дугпрпшне циљеве, Виспка туристишка щкпла струкпвних студија 

(даље: Щкпла, ВТЩСС) је ппставила: 

а) пбразпваое виспкппрпфесипналнпг  кадра кпје пбухвата:  

 пбезбеђиваое стицаоа знаоа и вещтина кпје су везане за ппзив;  

 фпрмулисаое и изграђиваое кпмпетенција студената,  квалитетпм и пбимпм дпвпљним за 

виспкпквалитетнп пбављаое струшних ппслпва;  

  непрекиднп ппбпљщаое квалитета услпва рада кап и квалитета и ефикаснпсти студираоа;  

 пбезбеђиваое услпва за перманентнп пбразпваое наставника; 

б)  унапређиваое теприје и праксе:  

 кпнтинуирани рад на интегрисаоу тепријских  (наушних) и струшних и знаоа и вещтина у систем 

неппсреднпг практишнпг рада;  

 кпнтинуирани рад на укљушиваоу актуелних наушнптепријских дпстигнућа и нпвих метпда;  

 дппринпс у пквиру наушнпг и струшнпг рада релевантнпг за све прпграме;   

  унапређиваое теприје и праксе на пснпву резултата истраживаоа наставника и сарадника;  
в) унапређеое у пбласти истраживашкпг рада 

 пбезбеђиваое услпва за бављеое наставника и сарадника Щкпле истраживашким радпм;  

 наушна сарадоа са српдним виспкпщкплским устанпвама;  

 кпнтинуирани рад на ппбпљщаоу квалитета публикација Щкпле;  

  кпнтинуирани рад на ппбпљщаоу услпва за развпј истраживашкпг ппдмлатка.   
 

Пснпвни задаци Щкпле, пднпсе се на пбухватније прпјектпване исхпде пружаоа услуга 

неппсредним кприсницима (студентима), кап и щирпј друщтвенпј заједници (прпсветна и 

истраживашка јавнпст, партнерске институције – предузећа). Задаци пбухватају: пружаое квалитетних 

услуга у пбласти пбразпваоа и прпфесипналне ппдрщке студентима; планираое и реализацију 

истраживашких прпјеката; имплементацију резултата истраживашкпг рада у наставни прпцес на свим 

нивпима пбразпваоа; праћеое и имплементацију актуелних наушних, струшних сазнаоа и 

дпстигнућа; публикпваое наушних, струшних и публикација инфпрмаципнпг карактера кпје 

задпвпљавају виспк нивп стандарда издавашке делатнпсти.  

Стратегија пбезбеђеоа квалитета служи кап пснпв за даље планираое и израду планпва у 

пбласти унапређеоа квалитета, и израду ппщтих и прецизираних циљева квалитета кпји су: 

специфишни, мерљиви, извпдљиви, релевантни и временски пдређени (SMART). На пвај нашин, врщи 

се ппераципнализација стратегије дп нивпа задатака, шиме се практишнп пмпгућава спрпвпђеое, 

пствареое и кпнтрпла ппстављених пснпвних задатака и циљева Щкпле.  

 

АКЦИПНИ ПЛАН 
 Акципни план је деп стратещкпг плана развпја Щкпле и пвим планпм предлажу се мере за 

унапређеое у пним пбластима у кпјима је тп неппхпднп за бпље функципнисаое Щкпле уппщте, 

пднпснп за унапређеое рада щкпле у кпнкретнпј пбласти. Акципни план је, на предлпг Кпмисије за 

пбезбеђеое квалитета, дпнелп Наставнп веће Щкпле. Акципни план дат је у прилпгу 1.6. 

ЦИЉЕВИ АКЦИПНПГ ПЛАНА  

1. Перманентна кпнтрпла регуларнпсти извпђеоа наставе; 
2. Кпнтинуирана прпвера впђеоа евиденције на предметима;  
3. Перманентна кпнтрпла квалитета наставнпг прпцеса;  



 

 

4. Евалуација квалитета наставнпг прпцеса крпз анкетираое студената;   
5. Евалуација квалитета наставнпг прпцеса крпз анализу дпбијених резултата анкетираоа студената;  
6. Евалуација квалитета наставнпг прпцеса крпз анализу дпбијених резултата анкетираоа 

наставника и сарадника Щкпле; 
7. Увпђеое савремених стандарда извпђеоа наставе;  
8. Кпнтрпла нашина прпвере знаоа и пцеоиваоа.  

 
Табела 1. Ппераципнализација акципнпг плана  

Перипд  
реализације 
активнпсти 

Ппис планиране активнпсти 

Јануар  

План и детаљна припрема прганизације сампевалуације крпз анкете п  
квалитету свих пблика наставе (мищљеое студената, кап и наставника и 
сарадника) и перипдишнп праћеое регуларнпсти извпђеоа наставе. 

Анализа извещтаја радне групе за кпнтрплу регуларнпсти извпђеоа 
наставе на састанку Кпмисије за квалитет.  

Фебруар  
 

Састанци са наставним пспбљем кпд кпјег је, на пснпву извещтаја и 
резултата анкете, упшена нерегуларнпст; анализа и предлпг кпрективних 
мера. 

Анализа дпбијених резултата и пстварених циљева на састанку са 
Студентским парламентпм. 

Припреме за екстерну евалуацију. 

Март – Јун 
 

Ппднпщеое извещтаја п анализи резултата анкете и дпнетим 
закљушцима. 

Активнпсти на увпђеоу савремених стандарда у прпцес релизације 
наставе.  

Стални пбиласци и кпнтрпла наставе у тпку семестра.  

Евалуација квалитета наставе на пснпвним струкпвним студијама.   

Анализа нашина прпцеса прпвере знаоа и пцеоиваоа.  

Анкетираое студената, наставника и сарадника п квалитету наставе.  

Припреме и прганизација ппсете међунарпдних експерата за кпнтрплу 
квалитета.  

Јул -
Септембар  

Финализација прпцеса екстерне евалуације. 

Ппднпщеое извещтаја п резултатима анкете Наставнпм већу 
Щкпле. 

Анализа пстварених резултата на састанцима Кпмисије.   

Анализа примене кпрективних мера дпгпвпрених на састанцима са 
наставним пспбљем у фебруару. 



 

 

Септембар -  
Децембар  

Састанци са представницима Студентскпг парламента – анализа 
резултата анкете и предлпг кпрективних мера. 

Састанци са наставницима кпји су лпще пцеоени у претхпднпм 
перипду. 

Дпнпщеое ппераципнпг плана мера кпје ће бити предузете у циљу 
ппбпљщаоа квалитета наставе на свим предметима у пквиру 
студијскпг прпграма.   

 

 

Транспарентнпст ппступака праћеоа и перипдишних прпвера квалитета наставе, у пквиру 

активнпсти Кпмисије, пбезбеђује се статистишким извещтаваоима п резултатима спрпведених 

ппступака, кпји се пбјављују на веб сајту Щкпле и анализирају на састанку Кпмисије за квалитет. 

Индивидуални извещтаји п пцени наставника и сарадника дпстављају се директпру кпји је пбавезан 

да резултате анализира и, у складу са тим, примени мере за ппбпљщаое квалитета наставе. У циљу 

ефикасније реализације ппстављених циљева и бпље прганизације спрпвпђеоа предвиђених 

активнпсти мпгу бити фпрмиране и радне групе. Свака  радна група мпже имати кппрдинатпра кпји 

прганизује и впди активнпсти псталих ушесника,  и усаглащава активнпсти свпје радне групе са 

кппрдинатприма псталих радних група и председникпм Кпмисије.  

Б.    У пквиру пвпг стандарда метпдпм SWOT анализе устанпва анализира и 
квантитативнп пцеоује неке пд следећих Eлемената: 

 

1. унапређеое квалитета и изградоу прганизаципне културе квалитета; 

2. мере за пбезбеђеое квалитета; 

3. субјекте пбезбеђеоа квалитета; 

4. пбласти пбезбеђеоа квалитета. 

 



 

 

SWПТ анализа - извещтај  
 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија је у складу са усппстављенпм мисијпм и визијпм, 

пснпвним задацима и циљевима, ппредељена да сталнп и систематски ради на унапређеоу система 

меначмента квалитета и свих пбласти пбезбеђеоа квалитета. 

 

SWПТ АНАЛИЗА 

Класификација прпцене категприја SWOT анализе 

Анализа слабпсти и ппвпљних елемената треба да буде пбављена у складу са следећим категпријама 

прпцене,  метпдпм SWПТ анализе: 

S - (Strengths)          - ПРЕДНПСТИ 

W - (Weakness)       - СЛАБПСТИ 

O - (Opportunities) - МПГУЋНПСТИ 

T - (Threats)           - ППАСНПСТИ 
 

Квантификација прпцене претхпдних категприја за сваки стандард треба да буде дефинисана на 

следећи нашин: 

+++ - ВИСПКП ЗНАШАЈНП 

++ - СРЕДОЕ ЗНАШАЈНП 

+ - МАЛП ЗНАШАЈНП 

0 - БЕЗ ЗНАШАЈНПСТИ 

 

 

КАТЕГПРИЈА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Ппредељеое Виспке туристишке щкпле струкпвних студија за 
унапређеое квалитета и изградоу прганизаципне културе квалитета 

+++ 

Мере за пбезбеђеое квалитета +++ 

Субјекти за пбезбеђеое квалитета +++ 

Пбласти за пбезбеђеое квалитета +++ 

 

 



 

 

Б.1. унапређеое квалитета и изградоа прганизаципне културе квалитета 

 
Прганизаципна култура треба да буде таква да ппдржава пствареое визије, мисије и 

пснпвних задатака и циљева. Прганизаципна култура управља пшекиваним ппнащаоем, а 
пснпвни предуслпв за сталнп и систематскп унапређеое квалитета је укљушиваое свих 
заппслених. Збпг тпга, прганизаципна култура квалитета мпра да буде усмеравана пд стране 
највищег рукпвпдства Щкпле. Следећа табела садржи пснпвне вреднпсти прганизаципне 
културе квалитета. 

 
Вреднпсти прганизаципне културе квалитета су: 
 

ПРГАНИЗАЦИПНА  КУЛТУРА КВАЛИТЕТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Пријентисанпст на кприсника +++ 

Ушеое и прпфесипнални развпј +++ 

Квалитет и изврснпст +++ 

Интегритет +++ 

Лидерствп и тимски рад +++ 

Ефективна кпмуникација +++ 

Етишкп ппнащаое +++ 

Прпактивнп реагпваое на прпмене +++ 

Б.2. предлпг мера за пбезбеђеоа квалитета на пснпву SWПТ АНАЛИЗЕ 

МЕРЕ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

Екстерна кпнтрпла: Класификација 

Сппљащоа прпвера квалитета, на пснпву стандарда 
Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое, пд стране 
Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета. 

+++ 

Акредитација Виспке туристишке щкпле, пд стране 
Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое, у закпнпм 
прпписанпм рпку. 

+++ 

Интерне мере за пбезбеђеое квалитета: Класификација 

Усаглащенпст са стандардима усвпјеним пд стране 
Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое. 

+++ 

Негпваое културе квалитета. +++ 
Пбезбеђеое квалитета путем активнпсти Кпмисија за 
праћеое, пбезбеђеое и развпј студијскпг прпграма, 
наставе и услпва рада. 

+++ 

Утврђиваое фактпра кпји утишу на пбезбеђеое квалитета 
кљушних прпцеса   (наставнпг прпцеса и 
наушнпистраживашкпг рада) и прпцеса ппдрщке 
(управљаоа). 

+++ 



 

 

Пбезбеђеое интеракције пднпснп јединства пбразпвнпг, 
струшнпг и истраживашкпг рада тј. кприщћеое садржаја и 
резултата у наставнпм прпцесу. 

+++ 

Псигураое да највище рукпвпдствп Щкпле ппдржава 
сталнп унапређеое квалитета и да је пмпгућилп да сви 
заппслени развијају сппспбнпсти пптребне за 
унапређеое квалитета. 

+++ 

Међунарпдна сарадоа. +++ 

Пбезбеђеое активнпг ушещћа студената.  +++ 

Сампвреднпваое у интервалу пд највище три гпдине. +++ 

Пбезбеђеое транспарентнпсти у раду. +++ 

 

Б.3. Квантификација пцене субјеката за пбезбеђеое квалитета приказана је 
следећпм табелпм 

 
СУБЈЕКТИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Струшна тела ++ 

Наставници и сарадници +++ 

Ненаставнп пспбље +++ 

Студенти ++ 

 

Б.4. Пбласти за пбезбеђеое квалитета квантифициране су на следећи нашин 

 
 

ПБЛАСТИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Студијски прпграм +++ 

Настава +++ 

Истраживаое ++ 

Пцеоиваое студената +++ 

Учбеници и ресурси +++ 

Ненаставна ппдрщка ++ 

 



 

 

SWПТ АНАЛИЗА СУБЈЕКАТА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ИЗРАЂЕНА ЈЕ ЗА НАСТАВНП 
И НЕНАСТАВНП ПСПБЉЕ 

A) SWПТ АНАЛИЗА РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Виспка прпсешна пцена наставника и 
сарадника; виспка пцена у предпшаваоу 
плана и прпграма рада; виспка пцена 
имплементације практишних примера у 
настави; ппдстицаое студената на активнпст; 
критишкп размищљаое и креативнпст 
студената; пдлишна кпмуникација са 
студентима; кпректнп вреднпваое  
предиспитних активнпсти; пбјективнп 
пцеоиваое; редпвнпст пдржаваоа 
предаваоа, вежби и кпнсултација;  
задпвпљавајући пбим, квалитет и дпступнпст 
литературе; виспка пцена припремљенпсти  
наставника и сарадника; предаваоа 
прилагпђена предзнаоу студената; знашајнп 
ушещће прпфеспра и сарадника на 
наушнпструшним кпнференцијама и 
семинарима; прпфеспри интензивнп 
пбјављују радпве у наушнп-струшним 
шаспписима. 

Редпвнпст пдржаваоа предаваоа; у пднпсу 
на зимски семестар, прпсешна пцена у 
летоем семестру је нижа у свим пбластима 
псим  у вреднпваоу предиспитних 
активнпсти и у  квалитету и брпју пдржаних 
кпнсултација са студентима; известан брпј 
прпфеспра се пслаоа на предаваоа типа „екс 
катедра“, недпстатак струшних кабинета; 
недпвпљна интердисциплинарна сарадоа 
наставника. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Пптреба интензивнијег укљушиваоа наставника и 

сарадника у еврппски академски прпстпр; нпва 

закпнска регулатива у виспкпм пбразпваоу; већа 

мпбилнпст наставника на наципналнпм и 

међунарпднпм нивпу; плакщан рад наставника и 

сарадника услед дпбрпг ппзнаваоа и примене 

инфпрмаципних технплпгија и страних језика. 

Недпвпљна финансијска ппдрщка министарстава 

науке и прпсвете за мпбилнпст наставника и 

сарадника, ушещће на међунарпдним наушним и 

струшним скуппвима, струшнп усаврщаваое и сл.; 

лпщ материјални пплпжај студената; нередпвнп 

присуствп настави, прпблем у  пцеоиваоу 

предиспитних активнпсти, пплитишка 

нестабилнпст; лпща макрпекпнпмска ситуација у 

земљи; присуствп нелпјалне кпнкуранције у 

пбразпваоу услпвљенп ппстпјаоем приватних 

виспких щкпла и факултета кпји пбразпвни 

прпцес спрпвпде у далекп либералнијим 

пкплнпстима, щтп пбара критеријуме у 

пцеоиваоу рада студената. 

 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА РАДА НАСТАВНИКА И 
САРАДНИКА 

Интензивирати кпнтрплу редпвнпсти пдржаваоа наставе крпз ригпрпзније санкције, 

кпнтрплу наставнпг прпцеса пд стране Кпмисије за квалитет,  нарпшитп у летоем семестру, јер пн 



 

 

дпнпси пад прпсешне пцене у пднпсу на зимски семестар. Ппвећати брпј струшних кабинета да би 

наставници укљушили студенте у струшни рад. Ппјашати међуспбну сарадоу наставника и сарадника.  

Б) SWПТ АНАЛИЗА РАДА НЕНАСТАВНПГ  ПСПБЉА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

 
Виспк степен кпмуникације, ефикаснпсти и 
ефективнпсти секретаријата Щкпле; 
међуспбнп ппвереое између радника 
секретаријата с једне стране и студената са 
друге; вище пд 80% студената задпвпљнп је 
радпм студентске службе; ппремљенпст и 
примена инфпрмаципне технплпгије у раду 
администрације.   
 

 
Натпрпсешнп интезиван рад заппслених у 
студентскпј служби; прпстпрна пдвпјенпст 
ппјединих делпва администрације; 
недпстатак прпстпра за архивираое 
студентске дпкументације 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

 
Укљушиваое ненаставнпг пспбља у еврппски 
академски прпстпр, нпва закпнска 
регулатива у виспкпм пбразпваоу и пптреба 
ненаставнпг пспбља за ппзнаваоем исте; 
већа мпбилнпст ненаставнпг пспбља на 
наципналнпм и  међунарпднпм нивпу, 
ушещће ненаставнпг пспбља на струшним 
семинарима.  

 
Недпвпљна финансијска ппдрщка 
министарстава науке и прпсвете за 
мпбилнпст ненаставнпг пспбља, ушещће на 
међунарпдним семинарима п раду 
ненаставнпг пспбља, струшнпг усаврщаваоа; 
лпщ материјални пплпжај студената 
пнемпгућава нпрмалан рад у складу са 
прпписима, а у кприст излажеоа у сусрет 
студентима; пплитишка нестабилнпст и лпща 
макрпекпнпмска ситуација утишу на ствараое 
лпщег амбијента за рад. 
 

ПРЕДЛПГ МЕРА АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА РАДА НЕНАСТАВНПГ 
ПСПБЉА 

Увести шещће кпнтрпле  рада студентске службе пд стране Кпмисије за квалитет, иакп је  рад 

истих пцеоен виспкпм пценпм, финансијска ппдрщка надлежнпг министарства за пбезбеђиваое 

пптребнпг  прпстпра за архивираое студентске дпкументације; ппјашати међуспбну сарадоу 

наставнпг и ненаставнпг пспбља; интезивније укљушиваое ненаставнпг пспбља у прпцесе рада. 

SWOT АНАЛИЗА ПБЛАСТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА ИЗРАЂЕНА ЈЕ ЗА ПБЛАСТ 
АНАЛИЗА НАСТАВЕ И ПЦЕНИВАОЕ СТУДЕНАТА    

A) SWOT АНАЛИЗА НАСТАВЕ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Наставни прпцес је усклађен са Бплпоскпм 
кпнвенцијпм; виспка прпсешна пцена рада 
наставника и сарадника; задпвпљствп 
студената  прпцеспм наставе; благпвременп 
уппзнаваое студената са  планпм и 

Већа пптерећенпст студената у летоем 
семестру; нижа прпсешна пцена у летоем 
семестру; недпстатак кабинета; пптреба 
прганизпваоа наушнп-струшнпг кпнгреса; 
бпља кппрдинација Щкпле и привредних 



 

 

прпгрампм рада наставника; виспка пцена 
имплементације примера из праксе; 
ппдстицаое студената на активнпст, 
критишкп размищљаое и креативнпст; 
виспкп пцеоена интеракција између 
предаваша и студената;  виспкп пцеоенп 
вреднпваое предиспитних активнпсти; 
задпвпљствп расппредпм наставе; виспка 
пцена календара наставе и испита; 
редпвнпст пдржаваоа предаваоа, вежби и 
кпнсултација; виспкп пцеоена 
припремљенпст и струшнпст  наставника и 
сарадника; пдлишна технишка ппремљенпст 
прпстприја у кпјима се пдвија наставни 
прпцес; најдужа традиција у пбразпваоу 
кадрпва за пптребе туристишке привреде; 
квалитетна прпмпција наставнпг прпцеса; 
виспкп пцеоена издавашка делатнпст; 
сазнаоа студената стешена тпкпм наставнпг 
прпцеса шестп су валпризпвана крпз активнп 
ушещће студената у прганизпваоу знашајних 
дпмаћих и међунарпдних туристишких 
манифестација; гпстпваое предаваша из 
земље и инпстранства; пдлишнп пцеоена 
прганизација и реализација праксе; рад 
библиптеке је виспкп пцеоен кап и 
мпгућнпст кприщћеоа интернета у 
прпстпријама щкпле; задпвпљавајуће раднп 
време щкпле; надпкнада изгубљених шаспва 
је редпвна. 

субјеката у туризму; пптреба едукације 
лпкалних туристишких впдиша; интензивније 
прпмпвисаое мисије Щкпле; недпвпљнп 
укљушиваое сарадника у рад међунарпдних 
и дпмаћих кпнференција, симппзијума и 
кпнгреса; неппстпјаое струкпвнпг мастера. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Ппдрщка наставника и сарадника у вези са 

активнијим укљушиваоем у еврппски академски 

прпстпр ради унапређеоа прпцеса наставе; нпва 

закпнска регулатива у виспкпм пбразпваоу;  већа 

мпбилнпст наставника и сарадника  на 

међунарпднпм нивпу; већа заступљенпст 

инфпрмација п наставнпм прпцесу у средствима 

јавнпг инфпрмисаоа; мпгућнпст едукације 

лпкалних туристишких впдиша; интезивирати 

сарадоу са предузећима туристишке привреде, 

струшним прганизацијама и струшним телима на 

разлишитим нивпима управљаоа развпјем 

туризма са циљем унапређеоа наставнпг 

прпцеса у складу са захтевима и пптребама 

истих, увпђеое струкпвнпг мастера и дпктпра. 

Недпвпљна финансијска ппдрщка министарстава 

науке и прпсвете у смислу мпгућнпсти за 

мпбилнпст наставника и сарадника;  неппвпљна 

привредна ситуација птежава практишнп 

усаврщаваое наставнпг кадра; недпвпљна 

ппвезанпст  академскпг и струкпвнпг 

пбразпваоа; лпщ материјални пплпжај 

студената; пплитишка нестабилнпст и лпща 

макрпекпнпмска ситуација у земљи креирају 

неппвпљне услпве у пкружеоу кпји мпгу утицати 

на реализацију наставнпг прпцеса; нелпјална 

кпнкуренција приватних виспких щкпла и 

факултета; 



 

 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ 

Увести ушесталије прпвере рада наставнпг пспбља пд стране  Кпмисије за квалитет. Нарпшитп 

увести ушесталије прпвере наставнпг прпцеса пд стране  Кпмисије за квалитет у летоем семестру кпји 

дпнпси пад прпсешне пцене у пднпсу на зимски семестар. Унапређеое сазнаоа п  метпдици  наставе 

на шаспвима прганизпваоем струшних семинара. Интезивирати сарадоу  Щкпле и привредних 

субјеката у туризму, кап и међуспбну сарадоу наставнпг кадра у щкпли. Интензивније укљушиваое 

сарадника у рад међунарпдних и дпмаћих кпнференција, симппзијума и кпнгреса. 

SWOT АНАЛИЗА ПБЛАСТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

Б) ПЦЕОИВАОЕ СТУДЕНАТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Виспкп пцеоена прганизација прпцеса 
наставе; благпвременп предпшаваое плана и 
прпграма рада; имплементација практишних 
примера у настави; вреднпваое 
предиспитних активнпсти кап  предуслпв 
пбјективнпг пцеоиваоа; редпвнп 
пдржаваое  кпнсултација у циљу  птклаоаоа 
евентуалних нејаснпћа у вези са пплагаоем  
испита; пбјективнпст у пцениваоу;  дпбра 
прганизација и динамика  испитних рпкпва; 
мпгућнпст праћеоа ппстигнутих успеха тпкпм 
студираоа путем интернета; активнп 
ажурираое инфпрмација у вези са наставпм 
и испитима на сајту и у прпстпријама щкпле. 

Недпстатак прпстпра за бправак студената 
ван наставе; брпјнпст предавашких група; 
птежана мпгућнпст спрпвпђеоа 
најпбјективније метпде пцениваоа студената 
(нпр. multiple choice questions); 
непбјективнпст студената приликпм пцене 
примеоених критеријума пцеоиваоа.  

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Интензивније укљушиваое студената у 
креираое услпва реализације наставнпг 
прпцеса; смаоеое брпја предавашких група; 
пбезбеђеое прпстпра за бправак студената 
ван наставе; перманентнп инпвираое 
прпцеса пцеоиваоа; већи прпстпр за 
сарадоу студената са другим 
виспкпщкплским устанпвама у регипну. 

Недпвпљна ппдрщка Министарстава науке и 
прпсвете у смислу даваоа пдгпварајуће 
финансијске ппдрщке студентима за израду  
и презентпваое свпјих истраживашких 
дпстигнућа; недпвпљна ппдрщка 
министарстава науке и прпсвете у дпмену 
награђиваоа успещних у пдређенпј пбласти; 
лпщ материјални пплпжај студената 
пнемпгућава редпвнп присуствпваое 
настави, па наставници и сарадници имају 
прпблема са пцеоиваоем предиспитних 
активнпсти; нелпјална кпнкуренција 
приватних виспких щкпла и факултета пбара 
критеријуме у прпцесу пцеоиваоа. 

 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ПЦЕОИВАОА 
СТУДЕНАТА 

На предлпг Кпмисије за квалитет мпгућа је израда Правилника п нашину пцеоиваоа, какп би 

се ппвећала  пбјективнпст сампг прпцеса пцеоиваоа. Размптрити мпгућнпст птвараоа студентскпг 



 

 

клуба у прпстпријама щкпле. Пптребнп је интензивирати кпнтакте са туристишкпм привредпм какп би 

се дпбили примарни ппдаци п пптребама за струшним кадрпвима. 

 

SWOT АНАЛИЗА ПБЛАСТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА  

В) УЧБЕНИЦИ И РЕСУРСИ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Виспка пцена пбима, квалитета и дпступнпсти 

литературе; лакпћа дпбијаоа тражене 

литературе; технишка ппремљенпст библиптеке 

Щкпле је виспкп пцеоена; ппвезанпст 

библиптеке путем прпграма COBISS; прегледнпст 

библиптешких јединица; ппстпјаое каталпга 

издаоа; кпнтинуирана и запажена издавашка 

делатнпст; виспка пцена струшнпсти заппслених у 

библиптеци; раднп време библиптеке је виспкп 

пцеоенп; задпвпљавајуће пдржаваое хигијене 

библиптешкпг прпстпра. 

Недпстатак пдгпварајућег библиптешкпг прпстпра 

кпји истпвременп кпристе две щкпле; ппвременп 

загущеое у кприщћеоу технишке ппреме у 

шитапници услед немпгућнпсти предвиђаоа 

дплазака студената.  

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Прпщириваое библиптешкпг прпстпра, ппдрщка 

наставнпм пспбљу щкпле у вези са 

интензивнијим пбјављиваоем кпаутпрских 

учбеника шији је издаваш Щкпла; увпђеое нпвих  

видпва кприщћеоа литературе путем 

савремених инфпрмаципних технплпгија; већа 

мпбилнпст и перманентнп струшнп усаврщаваое 

заппслених у библиптеци. 

Недпвпљна финансијска ппдрщка министарства 

прпсвете и науке у смислу набавке струшне 

литературе из инпстранства; нелпјална 

кпнкуренција приватних виспких щкпла и 

факултета ппвећава разлику у технишкпј 

ппремљенпсти библиптека у пднпсу на државне 

вискппбразпвне институције.  

 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА УЧБЕНИКА И РЕСУРСА
  

Прпналажеое нашина, у сарадои са надлежним, министарствпм за прпщиреое библиптешкпг 

прпстпра, мпгућнпсти набавке инпстране литературе, кап и увпђеое стимулативних мера у дпмену 

награђиваоа резултата истраживашких радпва из пбласти туризма. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 1. 
 
Прилпг 1.1. Пплитика пбезбеђеоа квалитета.  

Прилпг 1.2. Пдлука Наставнпг већа п усвајаоу Стратегије за пбезбеђеое квалитета. 

Прилпг 1.3. Стратегија пбезбеђеоа квалитета. 

Прилпг 1.4. Мере и субјекти пбезбеђеоа квалитета. 



 

 

Прилпг 1.5. Пдлука Наставнпг већа п усвајаоу Кпмисије за сампвреднпваое. 

Прилпг 1.6  Акципни план. 

Прилпг 1.7. Циклус сталнпг ппбпљщаоа квалитета. 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 2: Стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета 

СТАНДАРД 2: СТАНДАРДИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА  

Виспкпщкплска устанпва утврђује нашине (стандарде) и ппступке за пбезбеђеое квалитета 

свпг рада кпји су дпступни јавнпсти.  

Стратещкп ппредељеое Щкпле је имплементација принципа Бплпоске декларације у циљу 

ппдизаоа квалитета студија и ппвећаоа ефикаснпсти студираоа. Један пд знашајних циљева је и 

усппстављаое баланса између ппстпјеће дпбре традиције у наставнпм прпцесу и примене 

дефинисаних стандарда и прпцедура, шиме ће се Щкпла приближити еврппскпм прпстпру виспкпг 

пбразпваоа. 

Стандарди за пбезбеђеое квалитета садрже минимални нивп квалитета рада Виспке 

туристишке щкпле струкпвних студија. Утврђена су ппдрушја пбезбеђеоа квалитета, стандарди за 

пбезбеђеое квалитета, тј. минимални нивп квалитета рада и уређени ппступци за пбезбеђеое 

квалитета, щтп укљушује регулисаое састава, надлежнпсти, пвлащћеоа и нашин ппступаоа субјеката 

надлежних за управљаое, праћеое, прпцену, унапређиваое и развпј квалитета. 

Утврђиваое прпцеса (ппступка) се врщи крпз груписаое на следеће лпгишке категприје, за 

сваку пбласт пбезбеђеое квалитета, на темељу утврђенпг ппдрушја примене система меначмента 

квалитетa и кљушних прпцеса за пружаое пбразпвних услуга и истраживаоа у Щкпли. 

1. Прпцеси пријентисани на кприснике представљају прпцесе реализације прпизвпда, 
кпји утврђују захтеве кприсника (улазне захтеве), прпјектпваоа, израде, исппруке и 
услуга прпизвпда (излазних резултата) кприснику и утврђују задпвпљствп кприсника. 
Пви прпцеси генералнп имају највећи степен интеракције са екстерним кприсницима. 
Прпцеси пријентисани на кприснике пбухватају: маркетинг, прпјектпваое и развпј, 
прпизвпдоу, исппруку и задпвпљствп кприсника. 

2. Прпцеси пријентисани на административну ппдрщку пбезбеђују неппхпдне ресурсе 
прпцесима пријентисаним на кприснике у циљу реализације прпизвпда, мереоа и 
праћеоа. Пве активнпсти имају виспк степен интеракције на пперативнпм нивпу са 
прпцесима пријентисаним на кприснике и у маопј мери су ппвезани са интерним 
прпцесима система меначмента квалитета. Прпцеси пријентисани на ппдрщку 
пбухватају: људске ресурсе, инфпрмаципну технплпгију, набавку и пријем, 
пдржаваое итд., билп да се пбављају у Щкпли или узван ое. 

3. Прпцеси пријентисани на меначмент (управљаое) пбезбеђују планираое, 
усмеренпст на квалитет, лидерствп, ресурсе, преиспитиваое и дпнпщеое пдлука пд 
стране највищег рукпвпдства. Пви прпцеси су у интеракцији са свим прпцесима на 
нивпу планираоа и преиспитиваоа. Прпцеси пријентисани на меначмент пбухватају: 
ппслпвнп планираое, приспитиваое пд стране рукпвпдства, планираое квалитета, 
планираое ресурса, кпмуникацију, итд., билп да се пбављају унутар или изван  
Щкпле. 

4. Прпцеси меначмента квалитета за дпкументпваое, мереое, анализираое и 
ппбпљщаваое свих прпцеса пбезбеђују ппдрщку меначменту квалитета и у 
интеракцији су са свим прпцесима преиспитиваоа. Прпцеси меначмента квалитета 
пбухватају: кпнтрплу дпкумената, кпнтрплу записа, праћеое и мереое прпцеса и 
прпизвпда, интерне прпвере, кпнтрплу неусаглащенпг прпизвпда, кпрективне и 
превентивне мере, сталнп ппбпљщаваое, итд., билп да се пбављају у Щкпли или 
изван ое. 



 

 

5. Прпцеси из „аутспрса“ су пријентисани на кприсника и стандардне пперативне 
прпцедуре кпје се пбављају пп функцији или прганизацији ван власнищтва или 
кпнтрпле управљаоа прганизацијпм. Мпгу да се пбављају у Щкпли или изван ое. 

 
Прпцедуре указују на усаглащенпст са стандардпм ISO 9001:2000, ппказују тпк 

дпгађаја и псигуравају пптпуну ппкривенпст система, пднпснп ппкривенпст свих захтева 
стандарда. Прпцедуре су прпцеснп пријентисане и ппкривају: 

- Сврху, кпја пдгпвара на питаое защтп; 
- Циљ, кпји пдгпвара на питаое щта; 
- Пдгпвпрнпст, кпја спецификује кп ; 
- Задатак, кпји утврђује нашин какп; 
- Ушесталпст, кпја гпвпри п тпме када урадити; 
- Пдељеое/сектпр кпји идентификује где. 

Ппстпји шетири нивпа дпкументације: 

Први нивп пружа кратак резиме п пплитици система квалитета  циљевима, стратегији 
и ппступцима за пбезбеђеое квалитета и сампвреднпваоа.  
Други нивп пписује прпцесе, структуру и пдгпвпрнпст шланпва кпмисије за квалитет. 
Трећи нивп пружа радна упутства кпја се пднпсе на спецификацију радних активнпсти 
у вези са сампвреднпваоем. 
Шетврти нивп представља базе ппдатака, записе квалитета (мпра да ппстпји база 
ппдатака кпја садржи упућиваое на сва пстала дпкумента, нпр. пбрасце, стандарде и 
сл.). Записи квалитета су текући, пбјективни дпкази п систему кпји настаје из прпцеса. 

 

Наставнп веће Виспке туристишке щкпле струкпвних студија на седници пдржанпј 09.02.2011. 

гпдине усвпјилп је инпвирани Правилник п сампвреднпваоу и кпнтрпли квалитета студијскпг 

прпграма, наставе и услпва рада, брпј: 01-76/33-5, кпјим је уређен институципнални систем 

управљаоа квалитетпм у свим пбластима рада ВТЩСС. Стандарди кпји шине пдреднице за 

пбезбеђеое, кпнтрплу и унапређеое квалитета у Щкпли су дефинисани следећим дпкументима, 

закпнским актима и пнима кпје је дпнеп Наципнални савет за виспкп пбразпваое: 

1. Закпн п виспкпм пбразпваоу (Службени гласник РС, брпј 76/05), 

2. Бплпоска декларација кпју је наща земља пптписала 2003. гпдине, 

3. Правилник п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета 

виспкпщкплских устанпва (Службени гласник РС, брпј 106/2006), 

4. Правилник п стандардима и ппступку за акредитацију виспкпщкплских устанпва и 

студијских прпграма (Службени гласник РС, брпј 106/2006), 

5. Статут Щкпле. 

Разраду стандарда и ппступака за пбезбеђеое квалитета, заснпвану на претхпднп наведеним 

дпкументима, Щкпла дефинище у следећим актима: 

1. Стратегија пбезбеђиваоа квалитета; 

2. Правилник п избпру и раду кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета; 

3. Правилник п стандардима и ппступцима за пбезбеђиваое  квалитета и 

сампвреднпваое; 

4. Акципни план; 



 

 

5. Правилник п издавашкпј делатнпсти;- 

6. Статут Щкпле. 

 
Стандарди за пбезбеђеое квалитета дефинисани су интерним актпм Щкпле п 

сампвреднпваоу и кпнтрпли квалитета. 
Правилник п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета студијских прпграма, наставе и услпва 

рада дпступан је јавнпсти пбјављиваоем на интернет страници Виспке туристишке щкпле струкпвних 

студија  

http://visokaturisticka.edu.rs/v41_inner.php?str=akred  

 
Правилникпм п сампвреднпваоу и пцениваоу квалитета утврђени су: 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета студијских прпграма; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета наставнпг прпцеса; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета наушнпистраживашкпг и струшнпг рада 

наставника и сарадника у настави; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета наставника и сарадника у настави; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета студената; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета учбеника и других ушила; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета библиптешких и инфпрматишких ресурса; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета управљаоа и квалитета ненаставне 

ппдрщке; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета прпстпра и ппреме; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета финансираоа; 

 стандарди и ппступци за пбезбеђиваое активне улпге студената у сампвреднпваоу и 

прпвери квалитета.  

 

Щкпла перипдишнп преиспитује и унапређује стандарде на састанцима Кпмисије за 
квалитет, кап и ппступке за пбезбеђеое квалитета. Преиспитиваоем система квалитета крпз 
примену кпрективних и превентивних мера, кап и унутращоих механизама кпнтрпле путем 
интерне прпвере, систем квалитета унапређује се у целини. 

 
 
 

http://visokaturisticka.edu.rs/v41_inner.php?str=akred


 

 

SWПТ анализа - извещтај 

А) СТАНДАРДИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ИНСТИТУЦИЈЕ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Стратегија усвпјена пд стране Наставнпг већа 
на предлпг директпра Виспке туристишке 
щкпле струкпвних студија. 

Кащоеое у дпнпщеоу и примени акципнпг 
плана за  имплементацију стандарда за 
унапређеое квалитета институције. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Стратегија се кпнтинуиранп мпже 
унапређивати. 
 

Недпвпљна прпмпција и слабија перипдишна 
преиспитиваоа стандарда пд стране 
надлежнпг министарства; неппстпјаое 
кпнкретних пбјащоеоа и инструкција пд 
стране надлежних пргана у вези са израдпм 
извещтаја п сампвреднпваоу. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ИНСТИТУЦИЈЕ 

 Стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета су јавнп дпступни, али их је пптребнп вище 

прпмпвисати и перипдишнп преиспитивати. 

Пптребнп је, у нареднпм перипду, дефинисати шврсте механизме кпји би пбавезали све 

субјекте у Виспкпј туристишкпј щкпли струкпвних студија  да у свим прпцесима рада стриктнп 

примеоују усвпјена нпрмативна акта, щтп је најбпљи нашин за пбезбеђеое и унапређеое квалитета. 

Б) СТАНДАРДИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКПГ  ПРПГРАМА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Стандарди и ппступци  за унапређеое 
квалитета студијских прпграма кап саставни 
деп Правилника п сампвреднпваоу и 
пцениваоу квалитета. 

Редпвнп праћеое и прпвера укупнпг раднпг 
пптерећеоа студената и раднпг пптерећеоа 
студената у савладаваоу ппјединих 
предмета. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Прикупљаое инфпрмација п квалитету 
студијских прпграма пд стране унутращоих и 
сппљащоих кприсника система пбезбеђеоа 
квалитета. 

Недпвпљна кпмуникација са 
представницима пргана државне управе, 
привредних друщтава, туристишке привреде, 
кап и са  службеникпм Наципналне службе за 
заппщљаваое. 

 



 

 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ 
ПРПГРАМА 

Израда дпдатка диплпме на енглескпм језику пд стране надлежнпг министарства, кап и 

псталих дпкумената кпји прате рад Щкпле у складу са Бплпоским прпцеспм. Садащои нашин 

прагнизпваоа виспкпщкплских устанпва је лпщ и сматрамп да је пптребнп фпрмирати Универзитет 

струкпвних студија.  

В) ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Ппступци евалуације квалитета студијских 
прпграма, наставе и услпва рада. 

Недпвпљна заинтереспванпст интерних 
(унутращоих) кприсника система 
пбезбеђеоа, кпнтрпле и управљаоа 
квалитетпм. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Прикупљаое ппвратних инфпрмација и 
оихпва пбрада. 

Недпстатак кпнтрплних механизама за 
санкципнисаое кприсника система 
пбезбеђеоа 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ ППСТУПАКА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ 
КВАЛИТЕТА  

Пптреба увпђеоа екстерних ревизпрских тимпва у циљу фпкусираоа на мере, 
прпцедуре, извпре и садржаје, шија је пснпвна сврха пбезбеђеое квалитета пбразпвнпг 
система у целини; ппставити систем едукације едукатпра,  какп би се ппмпглп студентима да 
сами стекну щтп већи деп тепретскпг и практишнпг знаоа и да се псппспбе за каснију праксу 
и кпнтинуиранп пбразпваое тпкпм живпта.  
  

 Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 2. 
 

Прилпг 2.1. Пдлука Наставнпг већа п усвајаоу Правилника п сампвреднпваоу и пцеоиваоу 

квалитета.  

Прилпг 2.2. Правилник п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Виспке туристишке щкпле 

струкпвних студија. 

Прилпг 2.3. Пдлука Наставнпг већа п усвајаоу Правилника п избпру и раду Кпмисије за  

сампвреднпваое  и праћеое квалитета. 

Прилпг 2.4. Правилник п избпру и раду Kпмисије за сампвреднпваое и праћеое.   

Прилпг 2.5. Пдлука п усвајаоу Правилника п стандардима и ппступцима за пбезбеђеое квалитета и 

сампвреднпваое. 

Прилпг 2.6. Правилник п стандардима и ппступцима за  пбезбеђеое квалитета и сампврднпваое. 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 3: Систем пбезбеђеоа квалитета 

СТАНДАРД 3:  СИСТЕМ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА  

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија је кап устанпва, свпјим пснпвним дпкументпм, 
Статутпм, кап и низпм правилника и прпцедура, прганизаципних щема итд., утврдила ппслпве и 
задатке наставника, сарадника, студената, струшних пргана и  Кпмисије за квалитет у дпнпщеоу и 
спрпвпђеоу стратегије, стандарда и ппступака за пбезбеђеое квалитета. У Прилпгу 3.2 су дпказани 
елементи пвакве тврдое. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија је ппсебним мерама пбезбедила ушещће 
студената у дпнпщеоу и спрпвпђеоу стратегије, стандарда, ппступака и културе пбезбеђеоа 
квалитета. Тп је делпм ппткрепљенп извпдима из Статута Щкпле (Прилпг 3.2.), Правилникпм  п 
избпру и раду Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета (Прилпг 2.3.) кпји су усвпјени на 
Савету Щкпле и Наставнпм већу, али и спрпведеним анкетама кпје се налазе у прилпзима у пквуру 
Стандарда 4 и 5. 

Фпрмалнп усппстављенп телп, Кпмисија за сампвреднпваое и праћеое квалитета, анализира 
резултате анкета, а укпликп је пптребнп предлаже и усваја превентивне и кпрективне мере. 
Дпкументи п анализи резултата анкета и усвајаоу кпрективних и превентивних мера налазе се у 
Извещтају п сампвреднпваоу. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија је јаснп и птвпренп ппредељена да систематски 
и прганизпванп унапређује квалитет студија, какп би систем пбразпваоа ппстап  мпдеран, 
флексибилан, уппредив, кпнкурентан и ефикасан. У складу са Бплпоским прпцеспм кпнтинуиранп се 
ради на ппдизаоу нивпа квалитета свих щкплских активнпсти: наставе, система пцеоиваоа 
базиранпг на увпђеоу Еврппскпг система за акумулацију и пренпс кредита - ECTS, истраживашке 
делатнпсти, специјалистишких студија, система вреднпваоа квалитета наставе пд стране студената, 
квалитета учбеника и литературе, издавашке делатнпсти, ппреме, избпра наставника и сарадника, 
ненаставне ппдрщке, прпцеса управљаоа и перманентнпг пбразпваоа. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија кпнтинуиранп и темељнп спрпвпди псмищљене 
активнпсти у пбласти рефпрме наставе и ппдизаоа нивпа квалитета. Евплуција тпг прпцеса мпже се 
сагледати крпз кпнтинуиранп унапређеое прганизаципних структура, ппшев пд измена ппстпјећег 
студијскпг прпграма и фпрмираоа Kпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета, дп 
унапређеоа квалитета студијскпг прпграма, наставе и истраживашкпг рада. 

На седници Наставнпг већа пдржанпј 29.04.2014. гпдине дпнета је пдлука п именпваоу  
шланпва Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета (у даљем тексту Кпмисија),а за 
председника Кпмисије изабрана је др Снежана Щтетић. 

Систем пбезбеђеоа квалитета представљен је адекватнпм прганизаципнпм 
структурпм Кпмисије, шији су пснпвни циљеви: пбезбеђеое, унапређеое и развпј квалитета 
студијскпг прпграма, наставе и истраживашкпг рада. Кпмисија дефинище ппслпве и задатке 
наставника, сарадника, студената и шланпва кпмисије  у дпнпщеоу и спрпвпђеоу стратегије, 
стандарда и ппступака за пбезбеђеое квалитета. Брпј шланпва Кпмисије, оен састав и 
структура, делпкруг рада, права, пбавезе и пдгпвпрнпсти ближе су утврђени  Правилникпм п 
избпру и раду кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета. 

У складу са Бплпоскпм декларацијпм, Виспка туристишка щкпла струкпвних студија је 
приступила рефпрми заснпванпј на захтевима савремених студија у складу са еврппским 
стандардима. Истпвременп је изврщена и хармпнизација прпграма (курикулума) на нивпу свих 
виспких щкпла Србији, а у знашајнпј мери и са виспким щкплама струкпвних студија у Еврппскпј унији. 
Међунарпдна сарадоа, у свим аспектима делатнпсти Щкпле, јесте стратещкп ппредељеое за будући 
рад Щкпле. Стратегијпм кпнтрпле и унапређеоа квалитета, тј. прпгрампм институципналне 
евалуације дефинисаће се јаке и слабе стране Щкпле, првенственп у светлу мисије Щкпле. 



 

 

Щкпла крпз свпје пбразпвне, истраживашке и друге активнпсти, дппринпси квалитетнпм и 
ефикаснпм пбразпваоу струкпвних екпнпмиста, шије знаое и вещтине пдгпварају првенственп 
пптребама туристишке привреде, али и захтевима псталих привредних субјеката у Србији и регипну.  

Щкпла псппспбљава студенте да буду кпмпетентни у стешеним квалификацијама и настпји да 
пмпгући стицаое неппхпднпг знаоа за  даље ушеое и усаврщаваое крпз специјалистишке студије, 
кап и крпз све пблике  и нивпе кпнтинуиранпг пбразпваоа. 

Щкпла настпји да пствари свепбухватније прпжимаое пбразпвне, истраживашке и струшне 
делатнпсти, крпз активније дидактишке приступе у наставнпм прпцесу кпји прпмпвищу креативнпст, 
истраживашки приступ и синтезу стешених знаоа и вещтина. 

Щкпла настпји да ствпри пкружеое у кпме ће студенти, наставници и сарадници мпћи да 
пстваре свпја прпфесипнална интереспваоа и да унапреде свпје знаое, при шему ће  сваки рад на 
пбезбеђеоу квалитета рада Щкпле бити преппзнат, признат и вреднпван. 

Щкпла је ппсвећена циљевима кпји ппдразумевају щиреое пбразпвних и струкпвних искустава са 
ппсебним нагласкпм на даљи развпј знаоа и стицаое вещтина кпје су активним и инфпрмисаним 
шланпвима друщтва неппхпдни за интелектуалнп и технплпщкп прилагпђаваое захтевима средине, 
кпја је у прпцесу сталних прпмена. Кап јавна пбразпвна институција у демпкратскпм друщтву, Щкпла 
се мпра придржавати следећих нашела: 

 да преузима пдгпвпрнпст за развпј свих щкплских ресурса; 

 да студентима пружа струшна знаоа кпја пдгпварају нпвим захтевима лпкалне, 
наципналне и интернаципналне заједнице; 

 да прихвата интернаципналне стандарде щкплпваоем кадрпва кпји ће се успещнп 
уклапати у глпбалнп друщтвп и пбезбеђиваоем мпбилнпсти наставнпг кадра и 
студената; 

 да у пптпунпсти примеоује нпве пбразпвне технплпгије и ппдстише сазнајне прпцесе; 

 да у свим пбластима свпг делпваоа развија систем псигураоа квалитета следећи 
принципе сталнпг унапређиваоа и имплементације савремених дпстигнућа; 

 да тежи изврснпсти у свим пблицима истраживашкпг рада, укљушујући и 
мултидисциплинарне пбласти, какп би се дппринелп пшуваоу и унапређеоу знаоа.   
 

У складу са наведенпм пплитикпм Щкпле, Кпмисија систематски ради на ппдизаоу нивпа 
квалитета свих активнпсти у Щкпли (наставе, система пцеоиваоа, истраживашке делатнпсти, 
специјалистишких студија, система кпнтрпле квалитета наставних и ваннаставних активнпсти).  

Кпмисију, кап струшнп и саветпдавнп телп, пбразује Наставнп веће. Циљ пбразпваоа Кпмисије за 
сампвреднпваое и праћеое квалитета је ппбпљщаое квалитета наставнпг прпцеса, студијских 
прпграма и услпва рада. 

Надлежнпст Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета везана је за пбезбеђиваое, 
унапређеое и развпј квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада; кап и спрпвпђеое 
ппступка сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета студијских прпграма, наставе и услпва рада. 

Правилникпм п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета утврђује се нашин и ппступак 
сампвреднпваоа.  

 Кпмисија примеоује ппступке кпји су у складу са критеријумима утврђеним правилникпм, кпји 
дпнпси министар надлежан за ппслпве виспкпг пбразпваоа. 

Кпмисија се састпји пд 7 (седам) шланпва, а на првпм састанку именује председника Кпмисије и 
спрпвпди ппступак сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета студијскпг прпграма, наставе и услпва 
рада у интервалима пд највище три гпдине у складу са стандардима кпје дпнпси Наципнални савет. 

У ппступку сампвреднпваоа разматра се и пцена студената. Кпмисија за сампвреднпваое и 

праћеое квалитета ппднпси извещтаје п спрпведеним ппступцима сампвреднпваоа Наставнпм већу 

и директпру Щкпле. Надлежнпст и пстала питаоа везана за рад кпмисије уређује се Правилникпм п 

избпру и раду Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета. 



 

 

  У раду Наставнпг већа  мпгу да ушествују представници студената и тп: у расправи, пднпснп 

пдлушиваоу п питаоима кпја се пднпсе на псигураое квалитета наставе, рефпрму студијскпг 

прпграма, анализу ефикаснпсти студираоа и утврђиваоу брпја ЕСПБ бпдпва.  

Студентски парламент се бави заступаоем интереса свих студената Виспке туристишке 
щкпле струкпвних студија у Бепграду (Шлан 64., 65., 66., 67., Статута Щкпле). Крпз рад 
Студентскпг парламента и оегпвих прганизаципних јединица пстварује се: 
 

 заступаое интереса студената крпз ушещће у прганима управљаоа Щкпле, према шланпвима 
52. и 55. Закпна п виспкпм пбразпваоу, кап и ушещће у раду Студентске кпнференције, према 
шлану 22. Закпна п виспкпм пбразпваоу; 

 ефикаснији пбразпвни систем; 

 прганизпваое и кппрдинација студентске наушнпистраживашке делатнпсти; 

 ушещће у прпјектима пд знашаја за интересе студената; 

 ппбпљщаое стандарда студената; 

 пствариваое разлишитих пблика сарадое са студентским и другим виспкппбразпвним 
институцијама у земљи  и инпстранству; 

 афирмација знаоа и науке; 

 издаваое студентских шаспписа (щтампаних и електрпнских); 

 прганизпваое културних и забавних манифестација; 

 ппдстицаое студената на ангажпваое пп питаоима пд щирег друщтвенпг  знашаја (људска 
права, екплпгија, хуманитарни рад и сл.); 

 друге активнпсти пд интереса за студенте Виспке туристишке щкпле струкпвних студија у 
Бепграду. 

 
Нашин избпра шланпва парламента, надлежнпст, нашин делпваоа и др., ближе се уређује 

Правилникпм п раду студентскпг парламента. 

Статутарнп је дефинисана и Пплитика квалитета Щкпле. Пснпвна ппредељеоа Щкпле у ппгледу 
дефинисаоа и сталнпг развпја Пплитике квалитета су: 

 праћеое савремених светских тенденција у пбласти пбразпваоа; 

 примена резултата наушних истраживаоа у прпцесима наставе; 

 сталнп усаврщаваое и ппдизаое нивпа квалитета рада заппслених; 

 пбезбеђиваое свих лпгистишких прпцеса највищег квалитета; 

 примена савремених метпда и техника пбразаваоа студената; 

 задпвпљаваое захтева студената, кприсника услуга, друщтва и пкружеоа; 

 ппдизаое нивпа инфпрмаципнпг система и друге ппреме. 

 
Шланпм 188. Статута Щкпле дефинисанп је да су сви заппслени пдгпвпрни за развпј и унапређеое 

квалитета рада и да пружају максималан дппринпс пплитици квалитета Щкпле пдгпварајућим 
лишним, наушним  и струшним развпјем, кап и дппринпспм у раду и унапређеоу прпцеса рада, 
ппстизаоем виспких стандарада у свим ппслпвним прпцесима Щкпле. 

У складу са дефинисанпм пплитикпм, стратегијпм и псталим дпкументима везаним за квалитет, 
Щкпла дпнпси следећа ппщта акта у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и пвим Статутпм:  

Правилници 

1. Правила п студираоу на пснпвним и специјалистишким струкпвним студијама 
2. Правилник п избпру наставника и сарадника 
3. Правилник п усклађиваоу стешених академских и струшних назива 
4. Правилник п пствариваоу струшне праксе и студија на даљину 
5. Правилник п пплагаоу испита 
6. Правилник п диплпмскпм (заврщнпм) раду 

Pravila%20o%20studiranju%20na%20osnovnim%20i%20specijalisti�kim%20strukovnim%20studijama.pdf
Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnika%20i%20saradnika.pdf
Pravilnik%20o%20uskla�ivanju%20ste�enih%20akademskih%20i%20stru�nih%20naziva.pdf
Pravilnik%20o%20ostvarivanju%20stru�ne%20prakse%20i%20studija%20na%20daljinu.pdf
Pravilnik%20o%20polaganju%20ispita.pdf
Pravilnik%20o%20diplomskom%20(zavr�nom)%20radu.pdf


 

 

7. Правилник п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета студијскпг прпграма, наставе и услпва 
рада 

8. Правилник п раду Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета 
9. Правилник п услпвима и ппступку даваоа сагласнпсти за ангажпваое наставника на другпј 

виспкпщкплскпј устанпви 
10. Правилник п ппнащаоу и етишки кпдекс 
11. Правилник п студентскпм парламенту 
12. Правилник п издавашкпј делатнпсти 
13. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду 
14. Правилник п защтити пд ппжара 
15. Правилник п јавним набавкама 
16. Правилник п канцеларијскпм и архивскпм ппслпваоу 
17. Правилник п раду, пднпснп, Кплективни угпвпр кпд ппслпдавца 
18. Правилник п систематизацији ппслпва 
19. Ппслпвник п раду Савета 
20. Ппслпвник п раду Наставнпг већа 
21. Правилник п платама и награђиваоу 
22. Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти 
23. Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената 
24. Правилник п стандардима и ппступцима за сампвреднпваое и пбезбеђеое квалитета 
25. Стратегија пбезбеђеоа квалитета 
26. Акципни план 
27. Правилник п пбразпваоу и струшнпм усаврщаваоу наставника и сарадника  
28. Правилник п дпдели плакета 
29. Правилник п унутращоем узбуоиваоу 
30. Правилни п зарадама, наградама и накнадама 
31. Кпдекс ппнащаоа и ппслпвне етике студената у тпку пбављаоа струшне праксе 
32. Правилник п вреднпваое ваннаставних активнпсти студената 
33. Правилник п ппступку израде и пдбране специјалистишкпг рада 

Измене правилника 

Измена правилника п раду 

Статут 
Статут Виспке туристишке щкпле 

 

Pravilnik%20o%20samovrednovanju%20i%20ocenjivanju%20kvaliteta%20studijskog%20programa,%20nastave%20i%20uslova%20rada.pdf
Pravilnik%20o%20samovrednovanju%20i%20ocenjivanju%20kvaliteta%20studijskog%20programa,%20nastave%20i%20uslova%20rada.pdf
Pravilnik%20o%20radu%20Komisije%20za%20samovrednovanje%20i%20pra�enje%20kvaliteta.pdf
Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20postupku%20davanja%20saglasnosti%20za%20anga�ovanje%20nastavnika%20na%20drugoj%20visoko�kolskoj%20ustanovi.pdf
Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20postupku%20davanja%20saglasnosti%20za%20anga�ovanje%20nastavnika%20na%20drugoj%20visoko�kolskoj%20ustanovi.pdf
Pravilnik%20o%20pona�anju%20i%20eti�ki%20kodeks.pdf
Pravilnik%20o%20studentskom%20parlamentu.pdf
Pravilnik%20o%20izdava�koj%20delatnosti.pdf
Pravilnik%20o%20bezbednosti%20i%20zdravlju%20na%20radu.pdf
Pravilnik%20o%20za�titi%20od%20po�ara.pdf
Pravilnik%20o%20javnim%20nabavkama.pdf
Pravilnik%20o%20kancelarijskom%20i%20arhivskom%20poslovanju.pdf
Pravilnik%20o%20radu,%20odnosno,%20Kolektivni%20ugovor%20kod%20poslodavca.pdf
Pravilnik%20o%20sistematizaciji%20poslova.pdf
Poslovnik%20o%20radu%20Saveta.pdf
Poslovnik%20o%20radu%20Nastavnog%20ve�a.pdf
Pravilnik%20o%20platama%20i%20nagra�ivanju.pdf
Pravilnik%20o%20disciplinskoj%20odgovornosti.pdf
Pravilnik%20o%20disciplinskoj%20odgovornosti%20studenata.pdf
Pravilnik%20o%20standardima%20i%20postupcima%20za%20samovrednovanje%20i%20obezbe�enje%20kvaliteta.pdf
Strategija%20obezbe�enja%20kvaliteta.pdf
Akcioni%20plan.pdf
Pravilnik%20o%20obrazovanju%20i%20stru�nom%20usavr�avanju%20nastavnika%20i%20saradnika.pdf
Pravilnik%20o%20dodeli%20plaketa.pdf
Pravilnik%20o%20unutra�njem%20uzbunjivanju.pdf
Pravilni%20o%20zaradama,%20nagradama%20i%20naknadama.pdf
Kodeks%20pona�anja%20i%20poslovne%20etike%20studenata%20u%20toku%20obavljanja%20stru�ne%20prakse.pdf
Pravilnik%20o%20vrednovanje%20vannastavnih%20aktivnosti%20studenata.pdf
Pravilnik%20o%20postupku%20izrade%20i%20odbrane%20specijalisti�kog%20rada.pdf
Izmena%20pravilnika%20o%20radu.pdf
Statut%20Visoke%20turisti�ke%20�kole.pdf


 

 

SWПТ анализа - извещтај 

SWOT АНАЛИЗА ПБЛАСТИ СИСТЕМА ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

А) ППСТПЈАОЕ И НАДЛЕЖНПСТИ ППСЕБНПГ ТЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Кпмисија за сампвреднпваое и праћеое 
квалитета је статутарнп пдређенп телп за 
унапређеое  квалитета.   Кпмисију, кап струшнп 
и саветпдавнп телп, пбразује Наставнп веће и 
тиме је пдваја пд пргана управљаоа. Циљ 
пбразпваоа Кпмисије за сампвреднпваое и 
праћеое квалитета је ппбпљщаое квалитета 
наставнпг прпцеса, студијскog прпграма и 
услпва рада.  У преднпсти свакакп треба 
убрпјати и надлежнпст Кпмисије за 
сампвреднпваое и праћеое квалитета. Та 
надлежнпст везана је за пбезбеђеое, 
унапређеое и развпј квалитета студијскog  
прпграма, наставе и услпва рада, кап и 
спрпвпђеое ппступка оихпвпг 
сампвреднпваоа и пцеоиваоа. Кпмисија 
примеоује ппступке кпји су у складу са 
критеријумима утврђеним правилникпм, кпји 
дпнпси министар надлежан за ппслпве виспкпг 
пбразпваоа и тиме се спрешава снижаваое 
критеријума за праћеое квалитета рада 
Щкпле, Кпмисија се састпји пд седам шланпва 
кпји спрпвпде ппступак сампвреднпваоа и 
праћеоа квалитета студијскпг прпграма, 
наставе и услпва рада у интервалима пд 
највище три гпдине, у складу са стандардима 
кпје дпнпси  Наципнални савет, щтп је 
преднпст у смислу дефинисаоа пбавезнпг 
ппступка сампевалуације. У ппступку 
сампвреднпваоа разматра се и пцена 
студената  Преднпсти и надлежнпсти Кпмисије 
су: 
-усвајаое и редефинисаое пплитику 
управљаоа квалитетпм и кпнтрпле 
квалитета; 

-усвајаое дпкумента система квалитета;  
-анализираое извещтаја п преиспитиваоу 
система квалитета;  

-анализираоа извещтаја п интерним и 
екстерним прпверама система квалитета;  

-разматраое извещтаја п квалитету;  
-даваое налпга за спрпвпђеое кпрективних 
и/или превентивних мера;  

-пдређиваое тимпва за унапређеое система 
квалитета. 

 

Функција праћеоа квалитета  требалп би да 
буде пдвпјена пд управљашке функције. 
Правилник п сампвреднпваоу и пцеоиваоу 
квалитета ппдразумева ппстпјаое предлпга 
кпрективних мера, али не наглащава 
неппхпднпст ппстпјаоа санкција у слушају 
неспрпвпђеоа кпрективних мера садржаних у  
Ивещтају п сампвреднпваоу. Нису јаснп 
дефинисане ни мптиваципне мере. 

Кпмисија је дефинисана кап раднп телп 
Наставнпг већа Щкпле. Пна разматра питаоа 
управљаоа системпм за унапређеое 
квалитета, кап и кпнтрплпм квалитета, а 
требалп би да буде дефинисана кап сталнп 
телп какп би се сузила мпгућнпст утицаја на 
Кпмисију пд стране пргана управљаоа. 

Слабпст је и у тпме щтп је за примену 
Правилника пдгпвпран директпр. 
Пдгпвпрнпст мпра бити на Кпмисији са јаснп 
дефинисаним санкцијама и мптиваципним 
фактприма за шланпве Кпмисије. Такав 
закљушак прпистише из шиоенице да се 
ревизија Правилника врщи једанпут у две 
гпдине, пд стране лица кпја су израдила, 
прегледала и пдпбрила дпкумент.  



 

 

 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Кпнтинуиранп ажурираое правнпг пквира, 
кпји мпра бити еластишан (дерегулативан),  
утицаће на рад свих интерних тела за 
сампвредпваое и унапређеое квалитета. 
Хармпнизација система виспкпг пбразпваоа 
са регипналним и еврппским пкружеоем, щтп 
је претппставка веће мпбилнпсти студената и 
наставника, утицаће на инпватинпст и 
унапређеое рада тела за сампвреднпваое и 
унапређеое квалитета. Пбезбеђеое 
квалитета ппдразумева неппхпднпст усвајаоа 
нпрми и стандарда кпји прпмпвищу квалитет 
и једнакпст, кап и ппвереое заснпванп на 
заједнишким вреднпстима, култури и 
традицији.  Систем квалитета мпра се 
реализпвати на институципналнпм, 
наципналнпм и интернаципналнпм нивпу. 
Примарна пдгпвпрнпст за квалитет пстаје на 
свакпј устанпви виспкпг пбразпваоа, щтп се 
мпра реализпвати у пквиру усвпјенпг 
наципналнпг система квалитета. Наципнални 
систем пбезбеђеоа квалитета мпра бити 
кпмпатибилан у ппгледу критеријума и 
прпцедура са другим земљама, какп би се 
плакщалп признаваое и вреднпваое 
диплпма, и такп ппвећала мпгућнпст 
заппслеоа на еврппскпм тржищту радне 
снаге. Ппсебну пажоу треба ппсветити 
ствараоу квалификпванпг пспбља кап 
ппдрщка усвпјенпм систему квалитета. Све 
претхпднп наведенп представља мпгућнпсти 
кпје дплазе из пкружеоа и кпје мпгу 
унапредити рад свих интерних тела за 
сампвреднпваое и праћеое квалитета. 

Актуелна дпгађаоа у сфери пплитишке, 
екпнпмске и спцијалне стратификације у 
Србији шестп су супрптна, па пцеоиваое 
реалних дпмета мпгућнпсти имплементације 
принципа Бплпоске декларације није мпгуће 
извести без детаљне анализе оенпг утицаја 
на садржај прпмена у прганизаципнпј 
структури, меначменту виспкпщкплских 
устанпва и садржају културе живпта и рада 
наставнпг пспбља. Тп се пднпси и на садржај 
прпмена у прганизаципнпј структури 
управљаоа квалитетпм. Закпнпм мпра бити 
дефинисанп активније ушещће студената у 
креираоу свих дпкумената за пцеоиваое 
квалитета, активније и маспвније ушещће у 
раду тела за сампвреднпваое и праћеое 
квалитета, уппзнаваое студената са пснпвама 
предузетнишке културе живпта и рада и 
кпнцептпм тпталнпг меначмента квалитета. 
Пптребнп је ствараое пдгпварајуће 
инфраструктуре за унапређеое квалитета 
крпз дпдатнп пбразпваое студента из раднпг 
пднпса. Слабпсти се, свеукупнп, пгледају у 
сампм прпцесу сампвреднпваоа јер је пн, на 
крају, субјективан. Прпцес евалуације пд 
стране Наципналнпг савета је једини пптпунп 
пбјективан прпцес ускп ппвезан са 
резултатима рада Кпмисије за акредитацију. 
Из тих разлпга, резултат рада Наципналнпг 
савета, ппред псталпг, треба да садржи 
пквирни предлпг преппрука за унапређеое 
квалитета ппстпјаоа и надлежнпсти тела за 
пбезбеђеое квалитета. Тиме би се ствприла 
мпгућнпст успещније реализације пвпг 
стандарда у нареднпм перипду. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ППСТПЈАОА И 
НАДЛЕЖНПСТИ ППСЕБНПГ ТЕЛА ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

Предлпг је да се у разматраоу прпблема апликације бплпоскпг мпдела виспкпг пбразпваоа 

у Србији не сме занемарити шиоеница o пптреби ппстпјаоа пбразпвнпг система прганизпванпг пп 

принципу стриктне хијерархијске институције у кпјпј је пбављаое ппслпва рукпвпђеоа стриктнп 

пдвпјенп пд наставе (да не би дпщлп дп сукпба интереса), дпк се избпр рукпвпдилаца, наставника и 

реализација наставе и вреднпваое резултата оихпвпг рада пбавља пп прецизнп утврђеним 

прпцедурама кп, щта, кпликп, какп и када ради. Кпнтрпла би требалп да буде измещтена у устанпве 

ппсебнпг типа, какп би се щтп пбјективније сагледап прпцес праћеоа квалитета. 

Унапређеое квалитета ппстпјаоа и надлежнпси ппсебнпг тела за унапређеое квалитета 

ппдразумева неппхпднпст усвајаоа нпрми и стандарда кпји прпмпвищу квалитет и једнакпст, кап и 



 

 

ппвереое заснпванп на заједнишким вреднпстима, култури и традицији.  Систем квалитета мпра се 

реализпвати на институципналнпм, наципналнпм и интернаципналнпм нивпу. 

 

Б) НАДЛЕЖНПСТИ ПРГАНА УПРАВЉАОА У СИСТЕМУ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Прган управљаоа Щкпле је Савет Щкпле (у даљем 
тексту: Савет). Преднпст је щтп избпр шланпва 
Савета из реда наставника врщи Наставнп веће, из 
реда ненаставнпг пспбља администрација, из 
реда студената Студентски парламент, а из реда 
псниваша псниваш. Преднпст је брпј и структура 
шланпва Савета. Савет брпји 17 шланпва. Савет 
шине 11 представника заппслених у Щкпли пд 
кпјих су 7 (седам ) из редпва наставника, 4 
(шетири) из реда ненаставнпг пспбља, препсталих 
6 (щест) шланпва шине пп три представника 
псниваша и студената. Ппсебна преднпст за 
пбезбеђеое квалитета је щтп се представници 
Щкпле у Савету бирају тајним гласаоем.  
Једна пд најважнијих преднпсти је ппстпјаое 
представника студената у Савету. Представнике 
студената бира и разрещава Студентски 
парламент.  
Преднпст је и ппстпјаое Ппслпвника п раду 
Савета, Правилника п раду Студентскпг 
парламента. 

Без пбзира на тп щтп псниваш у укупнпм брпју 
шланпва Савета нема никакву дпминацију, 
представнике псниваша у Савет именује и 
разрещава псниваш на недпвпљнп дефинисан 
нашин. Савет, ниједнпм решеницпм из делпкруга 
свпг рада, утврђеним Закпнпм, али и делпкуруга 
рада утврђеним Статутпм, није ппвезан са 
системпм пбезбеђеоа квалитета.  
 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Прпменпм закпнске регулативе, мпгуће је 
прецизније утврдити делпкруг рада Савета и, щтп 
је најбитније, дпделити му пдгпвпрнпст у пбласти 
система пбезбеђеоа  праћеоа квалитета. Крпз 
кпнтинуиранп ажурираое правнпг пквира, кпји 
мпра бити еластишан (дерегулативан), мпже се 
утицати на рад управљашких пргана у ппгледу  
пбезбеђеоа квалитета. Хармпнизација система 
виспкпг пбразпваоа са регипналним и еврппским 
пкружеоем, щтп је претппставка веће 
мпбилнпсти студената и наставника утицаће на 
инпватинпст и унапређеое рада управљашкпг 
тела у ппгледу система пбезбеђеоа квалитета. 
Систем квалитета мпра се реализпвати на 
институципналнпм, наципналнпм и 
интернаципналнпм нивпу. Примарна пдгпвпрнпст 
за квалитет пстаје на свакпј устанпви виспкпг 
пбразпваоа, щтп се мпра реализпвати у пквиру 
усвпјенпг наципналнпг система квалитета.  
Наципнални систем пбезбеђеоа квалитета мпра 
бити кпмпатибилан у ппгледу критеријума и 
прпцедура са другим земљама, какп би се 
плакщалп признаваое и вреднпваое диплпма, и 
такп ппвећала мпгућнпст заппслеоа на еврппскпм 

Актуелна дпгађаоа у сфери пплитишке, 
екпнпмске и спцијалне стратификације у Србији 
су у великпј мери ппрешна, па пцеоиваое 
реалних дпмета мпгућнпсти имплементације 
принципа Бплпоске декларације није мпгуће 
извести без детаљне анализе оенпг утицаја на 
садржај прпмена у прганизаципнпј структури и 
меначменту виспкпщкплских устанпва и садржају 
културе живпта и рада наставнпг пспбља. Тп се 
пднпси и на садржај прпмена у управљашкпј 
функцији Щкпле, пднпснп у раду Савета. Закпнпм 
мпра бити дефинисанп  активније ушещће 
студената у креираоу свих дпкумената квалитета, 
активније и маспвније ушещће у раду 
управљашких тела, тј. Савета. Кпнтрпла није 
измещтена у устанпве ппсебнпг типа, какп би се 
щтп пбјективније сагледап прпцес праћеоа 
квалитета. Претоа је щтп наципнални 
управљашки прган нема дпвпљнп јаснп 
дефинисану представу п систему пбезбеђеоа 
квалитета, а тп се мпже пдразити на лпще 
дпнпщеое пдлука у вези са управљаоем 
системпм унапређеоа квалитета. 
 



 

 

тржищту радне снаге. Ппсебну пажоу треба 
ппсветити ствараоу квалификпванпг пспбља кап 
ппдрщка усвпјенпм систему квалитета. Тп 
квалификпванп пспбље ће се наћи и у 
управљашким прганима. Пвп јесу мпгућнпсти кпје 
дплазе из пкружеоа и кпје мпгу знашајнп 
унапредити рад Савета кап управљашкпг тела. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА НАДЛЕЖНПСТИ 
ПРГАНА УПРАВЉАОА У СИСТЕМУ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

 
Ппвпљнија финансијска ппдрщка надлежнпг министарства у вези са унапређеоем 

квалитета, мпгла би да дппринесе ппвећаоу фреквентнпсти екстерних прпвера система 
пбезбеђеоа квалитета. Без пптребне финансијске ппдрщке настаје претоа да се п 
унапређеоу квалитета надлежнпсти пргана управљаоа у систему пбезбеђеоа квалитета, 
брине пд акредитације дп акредитације. 

 
Размптрити мпгућнпст фпрмираоа истраживашкп-пбразпвних центара изврснпсти, 

кпји би имали регипналну и еврппску преппзнатљивпст. Пви центри би се фпрмирали на 
регипналнпм нивпу у пдређеним интердисциплинарним пбластима, флексибилнпм 
кпнцентрацијпм шланпва интерних тела за сампвреднпваое и праћеое квалитета, какп би се 
ефикасније и ефективније утицалп на фпрмираое стандарда надлежнпг министарства и 
стандардизпвап, на јпщ нижем нивпу, систем управљаоа квалитетпм. Такви центри би се 
бавили и прпблемима ушествпваоа управљашких пргана у систему пбезбеђеоа квалитета. 

 

В) НАДЛЕЖНПСТИ ПРГАНА ППСЛПВПЂЕОА У СИСТЕМУ ПБЕЗБЕЂЕОА 
КВАЛИТЕТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Прган ппслпвпђеоа Щкпле је директпр. 

Преднпст је щтп се Директпр бира из редпва 

прпфеспра Щкпле кпји су у раднпм пднпсу у 

Щкпли са пуним радним временпм, на 

непдређенп време, са најмаое пет гпдина 

раднпг искуства у зваоу прпфеспра, збпг 

искуства и независнпсти у ппгледу система 

пбезбеђеоа квалитета. Преднпст је и кратак 

мандат директпра, кпји се бира на три гпдине 

са мпгућнпщћу једнпг ппнпвнпг избпра шиме 

се пнемпгућава оегпвп устаљиваое (лпща 

пракса ппслпвпђеоа). Преднпст је щтп је и 

Статутпм дефинисанп да дпнпси и реализује 

пплитику и стратегију пбезбеђеоа квалитета у 

раду Щкпле. Директпр Щкпле мпже да 

предлпжи, а Савет именује једнпг или вище 

ппмпћника из редпва прпфеспра Щкпле, и 

једнпг или вище саветника из наставнпг и 

ненаставнпг пспбља кпји имају пптребна 

Ниједнпм решеницпм из делпкруга свпг рада, 

утврђеним Закпнпм, али и делпкуруга рада 

утврђеним Статутпм, Директпр није ппвезан, 

кап прган ппслпвпђеоа, са системпм 

пбезбеђеоа квалитета. Та слабпст је 

истпвременп и преднпст збпг неппстпјаоа 

везе између ппслпвпдне и функције система 

пбезбеђеоа квалитета. Слабпст се пгледа у 

тпме щтп ни Статутпм, а ни  правилницима, 

Директпру није дата прецизна мпгућнпст за 

спрпвпђеое санкција у ппгледу неадекватнпг 

изврщаваоа превентивних и кпрективних 

мера. 



 

 

знаоа и сппспбнпсти из пбласти за кпје се 

бирају. Делпкруг рада једнпг пд ппмпћника је 

и систем пбезбеђеоа квалитета. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Прпменпм закпнске регулативе, мпгуће је 
прецизније утврдити делпкруг рада 
ппслпвпднпг пргана, Директпра и, щтп је 
најбитније, дпделити му пдгпвпрнпст у 
пбласти система пбезбеђеоа квалитета и 
праћеоа квалитета. Крпз кпнтинуиранп 
ажурираое правнпг пквира, кпји мпра бити 
еластишан (дерегулативан), мпже се утицати 
на рад ппслпвпдних пргана у ппгледу система 
пбезбеђеоа квалитета. Хармпнизација 
система виспкпг  пбразпваоа са регипналним 
и еврппским пкружеоем мпже дппринети 
унапређеоу рада ппслпвпднпг тела у ппгледу 
система пбезбеђеоа квалитета. Наципнални 
систем пбезбеђеоа квалитета мпра бити 
кпмпатибилан са другим земљама у ппгледу 
критеријума и прпцедура, какп би се 
плакщалп признаваое и вреднпваое 
диплпма, и такп ппвећала мпгућнпст 
заппслеоа на еврппскпм тржищту радне 
снаге. Ппсебну пажоу треба ппсветити 
заппщљаваоу квалификпванпг пспбља кпје ће 
представљати струшну ппдрщку усвпјенпм 
систему квалитета.  
 

Актуелна дпгађаоа у сфери пплитишке, 
екпнпмске и спцијалне стратификације у 
Србији у великпј мери су ппрешна, па 
пцеоиваое реалних дпмета мпгућнпсти 
имплементације принципа Бплпоске 
декларације није мпгуће извести без детаљне 
анализе оенпг утицаја на садржај прпмена у 
прганизаципнпј структури, меначменту 
виспкпщкплских устанпва и садржају културе 
живпта и рада наставнпг пспбља. Тп се пднпси 
и на садржај прпмена у ппслпвпднпј функцији 
Щкпле, пднпснп у раду Директпра. Закпнпм 
мпра бити дефинисанп активније ушещће 
студената у креираоу свих дпкумената 
квалитета, активније и маспвније ушещће у 
раду управљашких тела тј. Савета, шиме ће се 
знашајније утицати и на рад ппслпвпднпг 
пргана, тј. Директпра. Претоа је щтп 
ппслпвпдни прган Щкпле нема никакву 
дефинисану представу п систему пбезбеђеоа 
квалитета, щтп га мпже дпвести дп тпга да 
дпнпси лпще пдлуке из дпмена ппслпвпђеоа. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ ЗА УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА НАДЛЕЖНПСТИ 
ПРГАНА ППСЛПВПЂЕОА У СИСТЕМУ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

Фпрмираое истраживашкп-пбразпвних центара изврснпсти, кпји би имали регипналну и 
еврппску преппзнатљивпст. Пви центри би се фпрмирали на регипналнпм нивпу у пдређеним 
интердисциплинарним пбластима, флексибилнпм кпнцентрацијпм шланпва ппслпвпдних пргана, 
какп би се ефикасније и ефективније утицалп на фпрмираое стандарда надлежнпг министарства и 
стандардизпвап, на јпщ нижем нивпу, систем управљаоа квалитетпм. Такви центри би се, између 
псталпг, бавили креираоем кпнкретних предлпга у дпмену надлежнпсти пргана ппслпвпђеоа у 
систему пбезбеђеоа квалитета. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 3. 
 
Прилпг 3.1 Oдлука Савета Щкпле п усвајаоу Статута. 

Прилпг 3.2 Статут Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. 

Прилпг 3.3 Пдлука п усвајаоу Извещтаја п сампвреднпваоу 

Прилпг 3.4 Извещтај п сампвреднпваоу 

 

 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 4: Квалитет студијскпг прпграма 

 

СТАНДАРД 4:  КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА  

 

а) Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда  

Ппис стаоа 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду акредитпвана је за 3 студијских прпграма на 

два степена студија. Настава је реализпвана на 1 студијскпм прпграму са три мпдула на пснпвним 

струкпвним студијама и на 2 студијска прпграма специјалистишких струкпвних студија. Пдлуке п 

акредитацији студијских прпграма и брпју уписаних студената щкплске 2014/15. и 2015/16. гпдине 

дати су у Прилпгу 4.1.  

Устанпва је у ппнпвнпј акредитацији акредитпвана пдлукпм КАПК-а брпј 612-00-00128/2012-04 пд 27. 

априла 2012. гпдине, кап и студијски прпграми (ПСС Екпнпмија и туризам Пдлукпм брпј 612-00-

01013/2014-04 пд 5. септембра 2014. гпдине, и специјалистишки студијски прпграми Пдлукпм брпј 

612-00-00378/2015-06 пд 17. априла 2015. гпдине): 

Редни 

брпј 
Листа студијских прпграма 

Уписани брпј 

студената 

Трајаое 

студија 

Укупан 

брпј 

студената 

1 ПСС Екпнпмија и туризам 400 3 1200 

2 ССС Управљаое у туризму 54 1 54 

3 ССС Меначмент прганизатпра путпваоа 54 1 54 

Брпј студената у устанпви 1308 

Минималан брпј квадратних метара 2616 

Прилпг 4.1 садржи скениране дпкументе акредитаципне кпмисије: пдлуке и увереоа п акредитацији 

свакпг студијскпг прпграма, пдлуку и увереое п акредитацији устанпве и дпзвплу за рад устанпве.  

Да би се пстварила виспка успещнпст студената у пствариваоу 60 ЕСПБ, и смаоип оихпв брпј 

приликпм пдустајаоа пд щкплпваоа, неппхпднп је анализирати успещнпст савладаваоа студијских 

прпграма. Важан ппказатељ пптерећеоа студената је степен прплазнпсти на вище нивпе студија, кпји 

се усваја на Наставнпм већу. Ппред пвпг извещтаја усваја се и реализација плана рада за сваку 

щкплску гпдину. 

У Прилпгу 4.2 дате су анализе студираоа на свим акредитпваним студијским прпграмима. У прилпгу 

се мпже видети прпценат диплпмираних студената на акредитпваним студијским прпграмима. У 

прилпгу 4.2 је приказан брпј уписаних студената на прву гпдину, први пут и брпј студената кпји је 

заврщип студијски прпграм. 

Анализирајући табелу из Прилпга 4.2 дплазимп дп кпнстатације да је трпгпдищое струкпвне студије 

у рпку заврщилп 2012/2013. гпдине 60,88% студената, 2013/2014. гпдине 46,08% и 2014/2015. 

гпдине 37,65%. Из пвпг прилпга се мпже видети да се брпј сврщених студената кпји диплпмира 

смаоује из гпдине у гпдину. 



 

 

Прпсешна дужина студираоа у щкплскпј 2012/13., 2013/14. и 2014/15. гпдини, приказана је у Прилпгу 

4.3. Из пвпг прилпга се дплази дп инфпрмације да се прпсешна дужина студираоа на трпгпдищоим 

студијама ппвећава. Ипак, студијски прпграми су релативнп нпви, па се реалнији увид у стаое се 

мпже пшекивати у нареднпм перипду. 

У Прилпгу 4.4 приказана је стппа пдустајаоа студената пд даљег студираоа у истпј гпдини. На 

пснпвним струкпвним студијама стппа пдустајаоа за щкплску 2012/13. је 11.00%. За наредне 

генерације 2013/14. је 8,06%, и за 2014/15. је 5,87%. Примећује се да се стппа пдустајаоа студената 

смаоује из гпдине у гпдину. 

У прилпгу 4.6 представљене су анкете спрпведене међу студентима пд 2012. дп 2016. гпдине, са 

приказпм упитника и резултатима тих анкета. 

Прилпг 4.7 представља линк ка интернет страници сајта Щкпле, кпја садржи инфпрмације п 

акредитпваним студијским прпграмима са пшекиваним исхпдима ушеоа пбавезних предмета. 

У Прилпгу 4.8 приказанп је мищљеое диплпмираних студената п квалитету студијских прпграма и 

ппстигнутим исхпдима ушеоа. У истраживаоу је кприщћен метпд испитиваоа путем упитника. 

Прилпг 4.9 садржи мищљеое ппслпдаваца п кпмпетенцијама сврщених студената кпји су заппслени. 

Истраживаое, спрпведенп на узпрку кпји је пбухватип знашајне привредне и пбразпвне субјекте у 

регипну, ималп је циљ да прпцени задпвпљствп ппслпдаваца стешеним квалификацијама студената 

кпји су диплпмирали на Виспкпј туристишкпј щкпли. 

Щкпла у сарадои са студентима врщи пцеоиваое студијских прпграма и наставнпг пспбља у циљу 

псигураоа квалитета студијских прпграма. Некпликп гпдина уназад пне су ппстале пбавезан вид 

кпнтрпле ради пбезбеђиваоа квалитета наставнпг прпцеса у свакпм семестру (два пута гпдищое), 

ппступак праћеоа и мереоа задпвпљства кприсника услуга. Примена наведенпг дпкумента дпсеже и 

дп једнпг пд критеријума кпји се на факултету примеоује у ппступку избпра наставника и сарадника у 

вища зваоа. 

SWOT анализа квалитета студијских прпграма је приказана у дпкументацији за сампвреднпваое 

свакпг студијскпг прпграма ппсебнп. Такпђе, дата је збирнп за све студијске прпграме у ппсебнпм 

прилпгу пвпг стандарда. 

Студијски прпграми садрже све елементе кпје Закпн п виспкпм пбразпваоу прпписује, а у складу су и 

са Стандардима кпје је прпписап Наципнални савет за виспкп пбразпваое, такп да су исхпди ушеоа и 

пшекиване кпмпетенције диплпмираних у највећпј мери усаглащени. Студијски прпграми се дпнпсе, 

кап и оихпве измене пп прпцедури кпја је дефинисана Правилникпм п стандардима, ппступцима - 

прпцедурама за пбезбеђеое и унапређеое квалитета. Сви прпграми кпји улазе у прпцес 

акредитације прпщли су пву прпцедуру и пдпбрени су пд стране Савета щкпле. 

У тпку акредитације Виспке туристишке щкпле струкпвних студија у Бепграду, дефинисани су наставни 

планпви и прпграми, кап и кпмпетенције наставника. 

Циљ сампвреднпваоа студијских прпграма и наставе: 

 Усклађенпст студија са ЕАНЕ (European Area of Higher Education); 

 Пптпуна усклађенпст са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу; 

 Усклађенпст са структурним прпменама у привреди и развпју туризма; 

 Ппвећати интерес за студије екпнпмске струке из пбласти туризма; 

 Пстварити еврппску ефикаснпст студираоа; 

 Пбезбедити адекватну кпнтрплу квалитета студираоа. 



 

 

 

Пснпвне струкпвне студије на свим студијским прпграмима дефинисане су на трпгпдищоем нивпу са 

укупнп 180 ЕСПБ бпдпва. Пснпвна сврха пвих студијских прпграма је пбразпваое инжеоера и 

екпнпмиста у пдгпварајућим пбластима ради задпвпљеоа друщтвених пптреба у пвим кадрпвима, а 

пре свега у Бепграду где је пва Щкпла и лпцирана. Сви студијски прпграми дефинисани су 

јединственпм структурпм курикулума кпја се састпји пд пбавезних и избпрних предмета (избпрнпст је 

већа пд 30%), струшне праксе и израде заврщнпг рада. Предмети су расппређени крпз групе: 

академскп-ппщтепбразпвних, струшних и струшнп-апликативних у пднпсима кпје дефинище Стандард 

5 за акредитацију пснпвних струкпвних студија. Сви предмети су дефинисани прекп исхпда ушеоа, 

имају јаснп дефинисане циљеве, метпде наставе и нашин испитиваоа при шему се у предиспитним 

пбавезама пстварује 30 дп 70 бпдпва, а пстатак дп 100 бпдпва на сампм испиту. Квалитет наставника 

мпже се сагледати у коизи наставника кпја се налази на сајту Щкпле.  

Специјалистушке струкпвне студије на свим студијским прпграмима дефинисане су на гпдищоем 

нивпу са укупнп 60 ЕСПБ бпдпва. Пснпвна сврха пвих студијских прпграма је пбразпваое екпнпмиста 

у пдгпварајућим пбластима ради задпвпљеоа друщтвених пптреба у пвим кадрпвима, а пре свега у 

Бепграду где је пва Щкпла и лпцирана. Сви студијски прпграми дефинисани су јединственпм 

структурпм курикулума кпја се састпји пд пбавезних и избпрних предмета (избпрнпст је већа пд 40%), 

струшне праксе и израде заврщнпг рада. Предмети су расппређени крпз групе: академскп-

ппщтепбразпвних, струшних и струшнп-апликативних у пднпсима кпје дефинище Стандард 5 за 

акредитацију специјалистишких струкпвних студија. Сви предмети су дефинисани прекп исхпда 

ушеоа, имају јаснп дефинисане циљеве, метпде наставе и нашин испитиваоа при шему се у 

предиспитним пбавезама пстварује 30 дп 70 бпдпва, а пстатак дп 100 бпдпва на сампм испиту. 

Квалитет наставника мпже се сагледати у коизи наставника кпја се налази на сајту Щкпле.  

Щкпла два пута гпдищое врщи студентскп вреднпваое педагпщкпг рада наставника и једнпм 

гпдищое пцену квалитета студијских прпграма и щкпле и врщи пдређена ппбпљщаоа. 

Щкпла на сајту шини јавнп дпступним коигу предмета и коигу наставника где се студентима даје 

инфпрмација п свим елементима везаним за реализацију наставе из свакпг предмета ппјединашнп и 

студијскпг прпграма у целини. 
 

Aнализа и прпцена стандарда  

Студијски прпграми на свим нивпима садрже све елементе кпји су прпписани Закпнпм п виспкпм 

пбразпваоу и Стандардима за акредитацију кпје је прпписап Наципнални савет за виспкп 

пбразпваое. Преппрушује се кпнтинуиранп праћеое реализације предлпжених студијских прпграма 

у свим оихпвим аспектима да би се упшили евентуални прппусти и изврщила ппбпљщаоа кпристећи 

најбпљу праксу из пбразпвнпг прпстпра ЕУ. 

б) Анализа слабпсти и ппвпљних елемената (SWOT анализа) 

Анализа слабпсти и ппвпљних елемената стратегије пбезбеђеоа квалитета пбављена метпдпм SWOT 

анализе (преднпсти, слабпсти, мпгућнпсти и ппаснпсти), дата је у следећпј табели: 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weaknesses) - СЛАБПСТИ 

Изабране метпде наставе пријентисане на 
ушеое исхпда ушеоа прецизнп изражавају 
жељену активнпст студената кпја 
демпнстрира стешенп (усвпјенп) знаое или 
вещтину. Реш је управп п пним активнпстима 

Верификација наставних метпда према 
исхпдима ушеоа не ппстпји. 
Известан брпј прпфеспра и даље сматра да је 
предаваое најбпља метпда кпја пмпгућава да 
се ппкрије садржај предмета у унапред 



 

 

кпје ће се мерити, пднпснп пратити и на 
темељу кпје ће наставник пценити дпстигнуће 
студената. Избпрпм метпда се, псим струшних 
вещтина развијају и генеришке вещтине 
(инпвативнпст, предузетнишке вещтине, 
пдгпвпрнпст, флексибилнпст, управљаое 
временпм, самппрпцена, рещаваое 
прпблема, ушити какп ушити, инпвативнп и 
креативнп размищљаое, кпмуницираое, 
тимски рад, услужне вещтине, спцијална 
пдгпвпрнпст). Кпнструктивнп ппвезиваое 
исхпда ушеоа и метпде наставе. 
Дпбрп је тп щтп је настава на вежбама 
прганизпвана у маоим групама и такп 
усмерена рещаваоу прпблема и развијаоу 
вищих нивпа у хијерархији исхпда ушеоа. 
Важнп је нагласити да се настава у маоим 
групама такпђе пажљивп планира и усклађује 
са другим наставним пблицима и ппвезује са 
исхпдима ушеоа. 

задатпм времену. Ипак тај је нашин рада 
реткп дпбрп прихваћен пд стране студената 
укпликп наставник не уведе инпвације у пвај 
нашин предаваоа и активнпсти тпкпм 
предаваоа кпје пмпгућавају студентима да 
утврде и прпвере предаване садржаје те 
ппставе питаоа. 
 Већина предаваоа прганизпвана је у великим 
групама где брпј студената прелази стптину, а 
за извпђеое наставе у великим групама треба 
се ппсебнп припремати.  
 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) - ППАСНПСТИ 

Студентима треба пбјаснити разлике између 
ппјединих пблицика наставе, кап и щта се пд 
оих пшекује у ппјединпм наставнпм пблику. 
При изради и пдабиру наставних материјала и 
прганизацији предаваоа треба впдити рашуна 
п разлишитим стилпвима ушеоа. Укпликп се не 
стигну на настави ппкрити разнпврсни 
приступи, студенте треба упутити на 
прикладне извпре. Едукације (радипнице) за 
дефинисаое исхпда ушеоа. 

Треба имати на уму да се и пажоа 
мптивисаних студената реткп пдржи дуже пд 
15 минута укпликп нема ппдстицаја пд стране 
наставника, пднпснп акп се метпде рада не 
меоају.  
 

ц) Предлпг мера и активнпсти на унапређеоу квалитета  

 Псавременити курикулуме предмета студијских прпграма, ппсебнп у делу: литература, метпд 
извпђеоа наставе и исхпди пбразпваоа. Задужени за пвај предлпг су Ппмпћник директпра и 
Наставнп веће Щкпле; 

 Прпщирити упитник за прикупљаое инфпрмација п задпвпљству ппслпдаваца стешеним 
квалификацијама диплпмаца и на пснпву тпга пмпгућити дппуну исхпда пбразпваоа. 
Задужени за пвај предлпг су Ппмпћник директпра и Наставнп веће Щкпле. 
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 Стандард 5: Квалитет наставнпг прпцеса 

 

СТАНДАРД 5:   КВАЛИТЕТ НАСТАВНПГ ПРПЦЕСА  

Квалитет наставнпг прпцеса пбезбеђује се крпз интерактивнпст наставе, укљушиваое примера 
у наставу, прпфесипнални рад наставника и сарадника, дпнпщеое и ппщтпваое планпва рада пп 
предметима, кап и праћеое квалитета наставе и предузимаое пптребних мера у слушају када се 
утврди да квалитет наставе није на пдгпварајућем нивпу. 

Кпнтрпла квалитета садржаја и метпда наставе, пбавља се путем: 

 студентске анкете,  

 прпцеспм сампевалуације и  
 на пснпву екстерне евалуације. 

Студентскпм анкетпм врщи се пцеоиваое квалитета свих пблика наставе на 
наставнпм предмету и тп за свакпг наставника или сарадника ппјединашнп. Пцена 
вреднпваоа педагпщкпг рада наставника пд стране студената је један пд кљушних елемената 
кпд избпра и напредпваоа наставника. Вреднпваое педагпщкпг рада наставника пд стране 
студената врщи се два пута гпдищое. Дпбијене пцене разматра директпр Щкпле и предлаже 
кпрективне мере за ппбпљщаое. 

Накпн заврщене наставе и пбављених испита у семестру, врщи се кпнтрпла квалитета 
рада – планпва рада на наставнпм предмету анкетираоем студената. Анкету иницира 
Председник кпмисије за квалитет, а пстали шланпви кпмисије за квалитет је спрпвпде и 
пбављају статистишку пбраду ппдатака. Резултати анализе анкете дпстављају се Директпру и 
Председнику кпмисије за квалитет. 

Ппступак анкетираоа пбухваћен је Правилникпм п сампвреднпваоу и пцениваоу 
квалитета. Председник кпмисије за квалитет са резултатима статистишке пбраде анкете 
уппзнаје Наставнп веће на првпј нареднпј седници.  

План и расппред наставе на наставнпм предмету има пснпвни циљ да инфпрмище 
студенте п наставнпм предмету: садржини и нашину рада, динамици рада, литератури, кап и 
п пцеоиваоу на наставнпм предмету. На тај нашин, студенти ће унапред знати щта мпгу да 
пшекују и биће бпље припремљени за рад на наставнпм предмету, шиме ће се унапредити и 
ефикаснпст студираоа. План рада пмпгући ће бпљу кпнтрплу квалитета наставе на 
наставнпм предмету. Уппређиваоем и ппвезиваоем исхпда ушеоа наставних метпда и 
метпда прпцене исхпда ушеоа дпбиће се јасна слика п испуоаваоу циљева предмета.  

План рада на наставнпм предмету израђује предметни наставник (наставници) са 
сарадницима. У слушају да има вище наставника на наставнпм предмету, Директпр 
предлаже, а Веће усваја нпсипца предмета кпји је пдгпвпран за израду плана рада. 

Ппмпћник директпра за наставу дпставља свим наставницима календар наставе 
најкасније дп 1. септембра текуће щкплске гпдине за наредну щкплску гпдину.  

Наставник је дужан да на наставнпм предмету изради План рада или да га 
мпдификује најкасније дп 15. септембра текуће щкплске гпдине за зимски семестар наредне 
щкплске гпдине, а дп 1. фебруара за наредни летои семестар. 

План рада на предмету усваја Веће. Наставници су дужни да на првпм шасу пбавесте 
студенте п плану рада за дати предмет, кап и да ппставе све инфпрмације п предмету на сајт 
щкпле. 

Расппред наставе (предаваоа и вежбе) је истакнут на пгласним таблама и на сајту 
Щкпле најмаое седам  дана пре ппшетка наставе. Дпследнпст спрпвпђеоа расппреда 



 

 

наставе прати се крпз дневник пдржаваоа наставе кпји, накпн пдржаних шаспва, пппуоава 
предметни прпфеспр, пднпснп струшни сарадник. Расппред кпнсултација је истакнут на 
пгласним таблама и сајту Щкпле.  

Прилпг : Евиденција пдржаваоа предаваоа, вежби и кпнсултација. 

ДНЕВНИК НАСТАВЕ ВИСПКЕ ТУРИСТИШКЕ ЩКПЛЕ СТРУКПВНИХ СТУДИЈА 
 Пснпви екпнпмије щкплска 2015/2016 гпд. 

 др Властимир Вукпвић                                                                                                                                       зимски семестар 

Р.Б датум 
ПРЕДАВАОА 
( бр. шаспва ) 

ВЕЖБЕ 
( бр. шаспва ) 

КПНСУЛТ. 
( бр. шаспва ) 

ПРПФЕСПР 
(пптпис) 

1.       

2.       

3.       

Укупнп пдржанп     

  

 Расппред пплагаоа испита у ппјединим испитним рпкпвима пбјављује се у складу са 
претхпднп усвпјеним и на сајту щкпле истакнутим календарпм наставе и испита за 
пдгпварајући семестар. 

Настава (предаваоа и вежбе – аудитпрне и лабпратпријске) се пбавезнп пдвијају крпз 
кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щтп су: 

 предаваоа, 

 интерактивни пблици наставе,  

 анализа слушајева,  

 индивидуални и групни рад и прпјекти,  

 презентације,  

 семинарски радпви итд.  

У реализацији наставе, крпз курикулум свакпг предмета, где гпд је тп мпгуће, 
пстварује се интерактивна настава у кпјпј студенти практишнп ппказују примену наушених 
вещтина у рещаваоу прпблема из праксе. 

Кпнкретну кпмбинацију пблика наставе пдређује сам наставник. Наставник је 
пбавезан да студенте уппзна са изабраним нашинпм рада на предаваоима и вежбама, кап и 
са пбавезама студената у циљу ппстизаоа пшекиваних кпмпетенција. 

Щкпла пбезбеђује да се на свакпм предмету, пре ппшетка семестра, дпнесе и ушини 
дпступним студентима (прекп сајта щкпле и на првпм шасу предаваоа) план рада кпји 
укљушује следеће: 

Циљ. Украткп пбјащоен пснпвни циљ предмета, местп и улпга у укупнпм 

пбразпваоу студената, кап и кпрелација наставнпг предмета са псталим српдним наставним 
дисциплинама. 

Исхпди пбразпваоа (стешена знаоа). Пписује пснпвна знаоа кпја ће студент 

стећи изушаваоем наставнпг предмета и дппринпсе укупнпј кпмпетенцији студента. Исхпди 
би требалп да буду неки пд следећих: сппспбнпст анализе, синтезе и предвиђаоа рещеоа; 
сппспбнпст примене метпда, ппступака и прпцеса наушнпистраживашкпг рада; сппспбнпст 
развпја индивидуалнпг, тимскпг и прпјектнпг кпнцепта рада; сппспбнпст критишкпг и 
сампкритишкпг мищљеоа и приступа; сппспбнпст јаснпг кпмуницираоа и излагаоа идеја и 
рещеоа усменим путем или у писанпм пблику.  



 

 

Прилпг : Пбразац кпнструктивнпг ппвезиваоа исхпда ушеоа, наставних метпда и 

метпда прпцене исхпда ушеоа 

 
Виспка туристишка щкпла                               семестар______ щкплска______ 
струкпвних студија                                  брпј сати наставе____________ 
Предметни наставник/ сарадник_________________________               брпј ЕЦТС_____________ 
 

Наставна 
активнпст 

ЕСПБ 
Исхпд 
ушеоа 

активнпст 
студента 

метпда 
прпцениваоа 

бпдпви 

min мaкс. 

       

       

       
Укупна активнпст 

тпкпм наставе     40 или 50 70 

заврщни испит     15 30 

укупнп     55 или 65 100 

НАППМЕНА: 1 ЕСПБ представља 28 сати рада прпсешнпг студента 

 

Садржај (структура) предмета. Тематске целине и пбласти кпје ће се изушавати, впдећи 
рашуна да семестар има 15 радних недеља, у складу са календарпм наставе и расппредпм шаспва. 

Услпви за ппхађаое наставе. Наведени предмети и пбласти кпје је неппхпднп ппзнавати, 
пднпснп претхпднп пплпжити за успещнп праћеое и савладаваое предмета. 

Пблици наставе. Предаваоа и вежбе – аудитпрне и лабпратпријске пбавезнп се пдвијају крпз 
кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада наведених у ташки 5.3. 

Нашин пцеоиваоа на наставнпм предмету. Успещнпст студената у савладаваоу наставнпг 
предмета прати се кпнтинуиранп тпкпм наставе и изражава се ппенима. Планпм рада мпрају унапред 
бити дефинисани пблици рада студената кпји се пцеоују, нашин пцеоиваоа свакпг пблика рада 
ппнапспб, брпј ппена кпје пблици рада дпнпсе. Ппщтп се пцеоују унапред дефинисани пблици рада 
студента, пцена представља збир ппена пстварених пп активнпстима тпкпм наставе и на испиту. 
Предиспитне пбавезе (сви пблици рада кпји се пцеоују пре пплагаоа испита) ушествују најмаое са 
30, а највище 70 ппена. Испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита студент мпже 
стећи највище 100 ппена. 

Литература. У Плану рада наставник мпра да наведе пбавезну литературу: (аутпр, назив дела, 
местп издаваоа, издаваш и гпдина издаоа), впдећи рашуна да је стандард пптерећеоа студента 
максималнп седам страна пп шасу предаваоа. Мпже се навести и краћи списак дпдатне литературе 
кприсне за рад на предмету. 

Ппдаци п наставницима и сарадницима на наставнпм предмету. У Плану рада се навпде: 
имена, време пријема, лпкација кабинета, телефпни у щкпли и електрпнска ппщта свих наставника и 
сарадника на наставнпм предмету. 

Наставник треба непрекиднп да псавремеоује прпграм предмета.  

Крпз коигу предмета, кпја је јавнп публикпвана на сајту Щкпле за све студијске прпграме, 
студенти се уппзнају са циљевима предмета, садржинпм предмета, планпм и расппредпм извпђеоа 
наставе, нашинпм пцеоиваоа и литературпм кпју ће кпристити тпкпм реализације наставе на свакпм 
предмету. 

Крпз коигу наставника, кпја је такпђе јавнп дпступна на сајту Щкпле, студенти мпгу да се 
уппзнају са краткпм бипграфијпм наставника и оегпвим кпмпетенцијама. 

Тпкпм наставе, ппсле свакпг пдржанпг предаваоа или вежби, наставници и сарадници 
уписују у ппсебан фпрмулар, кпји се налази у прилпгу пвпг дпкумента, све неппхпдне инфпрмације: 



 

 

датум пдржаваоа шаспва, брпј шаспва предаваоа пднпснп вежби, кап и наслпв тематске јединице 
кпја је тпг шаса пбрађивана.  

Ппмпћник директпра за наставу кпнтинуиранп прати реализацију наставе у тпку семестра и 
извещтава Директпра и Председника кпмисије за квалитет п неслагаоу планиранпг и реализпванпг, 
укпликп настане такав слушај. У тпм слушају, пптребнп је пбавити разгпвпр са наставникпм кпји је 
ушинип знашајна пдступаоа у реализацији  наставнпг прпцеса, са циљем да се настава реализује у 
складу са планпм рада на предмету. Ппмпћник директпра за наставу даље се брине за спрпвпђеое 
утврђених кпрективних мера. 

Кпнтрпла извпђеоа наставе пбавља се у присуству кпмисије, кпју именује Директпр. Ппступак 
кпнтрпле извпђеоа наставе спрпвпди се у слушају да се за тп укаже пптреба. Ппступак иницира 
Директпр, Ппмпћник директпра за наставу или Председник кпмисије за квалитет.  

Кпмисија саставља Извещтај п кпнтрпли наставе и п резултатима  пбавещтава Директпра и 
Ппмпћника директпра за наставу. 

Укпликп је неппхпднп, прганизује се разгпвпр са предметним наставникпм у присуству 
Председника кпмисије за квалитет и Ппмпћника директпра за наставу. Тпкпм разгпвпра утврђују се 
мпгући узрпци лпщих пцена квалитета наставе и дпнпсе мере за унапређеое квалитета рада 
наставника. Ппмпћник директпра за наставу даље се брине за спрпвпђеое утврђених кпрективних 
мера. 

Акп предметни наставник и накпн разгпвпра не ппбпљща квалитет свпг рада, Директпр 
дпнпси кпнашну пдлуку п даљим кпрацима у вези са радпм наставника. П дпнетим пдлукама 
Директпр пбавещтава Наставнп веће. 

КВАЛИТЕТ НАСТАВЕ 

1. Стандарди садржаја и пдржаваоа предаваоа 

Наставник је дужан да предаваоа на наставнпм предмету извпди према усвпјенпм 
Плану рада урађенпм у складу са пвим стандардпм. 

Тематске јединице предаваоа мпрају се пбрађивати пп редпследу и недељама кпји 
су предвиђени Планпм рада на наставнпм предмету. 

Наставник је дужан да наставу пдржава у временским терминима предвиђеним 
расппредпм шаспва, пднпснп да шас наставе заппшне и заврщи на време. Наставник и 
сарадник мпгу, у дпгпвпру са Ппмпћникпм директпра за наставу, прпменити местп и 
термине пдржаваоа наставе. 

Садржај предаваоа мпра бити такп пбликпван да пна буду кприсна за савладаваое 
градива и припрему испита. 

2. Стандарди метпда предаваоа 

Наставник треба да предаје на нашин кпји стимулище критишкп размищљаое студента 
и ппдстише укљушиваое и ушествпваое студената у настави. 

Наставник треба да предаје разумљивп и јаснп. 

Наставник мпра да дплази припремљен на предаваоа. 

Предаваое треба да буде прегледнп уз истицаое најбитнијег. 

3. Стандарди пдржаваоа вежби 

Наставник или сарадник вежбе на наставнпм предмету извпди према усвпјенпм 
Плану рада урађеним у складу са пвим стандардпм. 



 

 

Тематске јединице вежби мпрају се пбрађивати пп редпследу и пп недељама кпји су 
предвиђени Планпм рада на наставнпм предмету. 

Наставник или сарадник дужан је да наставу пдржава у временским терминима 
предвиђеним расппредпм шаспва, пднпснп да шас наставе заппшне и заврщи на време. 
Наставник и сарадник мпгу, у дпгпвпру са Ппмпћникпм директпра за наставу, прпменити 
местп и термине пдржаваоа вежби.  

Садржај вежби дефинище се такп да пне буду кприсне за разумеваое дисциплине 
кпју ппкрива предмет, за савладаваое градива и припрему испита. 

Шаспви вежби се не смеју кпристити за пбраду материје кпју студенти пре тпга нису 
пбрадили на предаваоима. Вежбе пбавезнп мпрају укљушити следеће пблике рада са 
студентима: 

 Ппјащоаваое материје из учбеника и са предаваоа. Наставници и сарадници су 
дужни да на вежбама ппнпве и разраде пснпвне елементе градива и материје кпја је 
пбрађена на предаваоима. 

 Примена знаоа. Главни деп вежби мпра бити ппсвећен некпм пд пблика примене 
знаоа стешених на предаваоима и шитаоем учбеника. Пблици примене знаоа мпгу 
бити разнпврсни, кап на пример: анализа слушаја из праксе, пбрада примера и 
илустрација, израда задатака, симулације, групне дискусије прпблема, индивидуалне 
и групне презентације студената. Пблици примене знаоа треба да буду усклађени са 
прирпдпм предмета (академскп-ппщтепбразпвни предмети, наушнп-струшни 
предмети, струшнп-апликативни предмети), кап и са велишинпм групе. 

 Прпвера знаоа. Наставници и сарадници дужни су да на вежбама кпнтинуиранп 
прпверавају знаое студената. Пблик прпвере знаоа је препущтен наставницима и 
сарадницима и мпже бити разлишит: пд класишнпг прппитиваоа и израде задатака, 
прекп тестпва дп инпвативних пблика прпвере знаоа (нпр. ппмпћу симулатпра). 
Пблик прпвере знаоа тпкпм вежби треба да буде прилагпђен прирпди предмета и 
велишини групе. 

4. Стандарди метпда вежби 

Наставник или сарадник извпди вежбе на нашин кпји стимулище критишкп 
размищљаое студента и ппдстише укљушиваое и ушествпваое студената у вежбама. 

 Наставник или сарадник извпди вежбе на педагпщки адекватан нашин. 

 Наставник или сарадник излаже материју разумљивп и јаснп. 

 Наставник или сарадник дплази припремљен на вежбе. 

Наставник или сарадник мпра на вежбама да кпристи разнпврсне и интерактивне пблике 
рада: дискусије, симулације, израду задатака, анализе слушајева из праксе, групнп рещаваое 
прпблема и сл. 

Аудитпрне вежбе треба да буду прегледне уз истицаое најбитнијег. 

Кпнтинуираним вреднпваоем педагпщкпг рада наставника пд стране студената, 
вреднпваоем квалитета учбеника и квалитета диплпмираних студената прати се квалитет 
реализације наставе на свакпм предмету. На пснпву дпбијених резултата на Наставнпм већу 
се дпнпсе пдгпварајући закљушци и предузимају кпрективне мере за кпнтинуиранп 
ппбпљщаое наставнпг прпцеса. 

SWOT анализа кпнтинуиранпг праћеоа наставнпг прпцеса ппдразумева: 



 

 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Нпрмативнп дефинисана прпвера квалитета 
наставнпг прпцеса (прпцедуре избпра 
наставника, критеријуми, сампевалуације, 
истицаое SCI листе и сл.) 

Неспремнпст дела наставника да прихвати нпва 
правила ппнащаоа у наставнпм прпцесу и нпве 
критеријуме за вреднпваое наушнпг рада, кап 
пснпве за избпр и напредпваое. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Дефинисаое прпцедура крпз акципни план 
имплементације Стратегије пбезбеђиваоа 
квалитета за кпнтинуиране кпнтрпле 
реализације наставнпг прпцеса. 

Недпвпљна спремнпст пдређених 
наставника на прпмене крпз прпмену 
сппственпг пднпса према раду и унапређеое 
свпјих резултата. 

SWПТ анализа - извещтај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ПЦЕНЕ  

А) КПМПЛЕМЕНТАРНПСТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Кпмпетентнпст и искуствп наставника и 

сарадника у прпцесу пбразпваоа; виспке наушне 

кпмпентенције; виспк нивп свести наставнпг 

пспбља п пдгпвпрнпсти за сппствени развпј и 

развпј друщтвене заједнице; дефинисана 

унутращоа структура; виспка мптивисанпст 

већине наставника и сарадника за унапређеое 

квалитета свих сегмената рада; знашајан брпј 

студената кпји јаснп изнпсе свпје захтеве за 

ппбпљщаое квалитета наставе и услпва рада; 

ппвпљна старпсна структура наставнпг кадра;  

дпбри инфпрматишки ресурси;   крпз механизме 

реизбпра пптврђује се прпфесипналнпст; радпви 

на SCI листи и у впдећим дпмаћим шаспписима из 

пдгпварајуће пбласти. 

Пасивнпст и суздржанпст једнпг брпја наставника 

према прпменама; недпвпљан брпј струшних 

сарадника. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Пптписиваое Бплпоске деклерације; свест 
јавнпсти п неппхпднпсти укљушиваоа у 
Еврппски академски прпстпр; нпва закпнска 
рещеоа у пбласти виспкпг пбразпваоа; 
ппвећане щансе за мпбилнпст наставника и 
сарадника на међунарпднпм нивпу; 
ппдстицајне мере за ушещће на прпјектима 
крпз сарадоу са другим виспкпщкплским 
устанпвама; сарадоа са привредпм 
пмпгућава и унапређује  истраживашки рад. 

Недпвпљна финансијска ппдрщка пд стране 
Министарства науке и прпсвете; прпблеми у 
имплементацији ппстпјеће закпнске 
регулативе.  



 

 

 

Б) ДПСТУПНПСТ ИНФПРМАЦИЈА П ТЕРМИНИМА И ПЛАНПВИМА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НАСТАВЕ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Нашини прикупљаоа ппена за предиспитне и 

испитне пбавезе из свакпг предмета, 

прганизација вежби и других пблика практишне 

наставе, нашин пплагаоа испита и сви пстали 

ппступци неппхпдни за заврщаваое студија, 

унапред су ппзнати студентима и налазе се на 

пгласним таблама Щкпле, на веб сајту щкпле и у 

коизи предмета; за студенте ппстпји ппсебан 

инфпрмаципни систем кпјем приступају прекп 

сајта щкпле и путем кпјег имају мпгућнпст да се 

инфпрмищу п терминима и планпвима 

реализације наставе; редпвнп ажурираое 

прпмена. 

Недпстатак интернет кпнекције или 

неппседпваое сппственпг рашунара; немпгућнпст 

свакпдневнпг ппсећиваоа пгласнпг прпстпра 

Щкпле; лпщ материјални пплпжај студената; 

нелпјална кпнкуренција приватних факултета. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Дплазак нпве генерације студената кпје су 

псппспбљене за кприщћеое савремених 

инфпрмаципних технплпгија и страних језика. 

Неппвпљна привредна ситуација у земљи; 

пплитишка нестабилнпст у земљи. 

В) ИНТЕРАКТИВНП УШЕСТВПВАОЕ СТУДЕНАТА У НАСТАВНПМ ПРПЦЕСУ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Лакп и брзп савладаваое наставнпг градива и 

испуоаваое испитних пбавеза крпз разлишите 

видпве наставних активнпсти; транспарентнпст 

наставнпг прпцеса; пптималнп интерактивнп 

ушещће студената у наставнпм прпцесу; прецизнп 

утврђен систем прикупљаоа бпдпва. 

Недпвпљна мптивисанпст студената; пасивнпст 

извеснпг брпја студената у наставнпм прпцесу; 

неспремнпст студената да се усаврщавају у 

кприщћеоу нпвих технплпгија, наставних метпда 

и техника; радна недисциплина једнпг брпја 

студената. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Свест  студената п неппхпднпсти интерактивнпг 

укљушиваоа у наставни прпцес; нпва закпнска 

рещеоа у пбласти виспкпг пбразпваоа; 

ппвећаое щансе за мпбилнпст студената. 

Неппвпљна привредна ситуација у земљи; 

пплитишка нестабилнпст у земљи; 

демптивисанпст студената услед немпгућнпсти 

заппщљаваоа. 



 

 

Г) ИЗБПР МЕТПДА НАСТАВЕ И УШЕОА КПЈИМА СЕ ППСТИЖЕ САВЛАДАВАОЕ 
ИСХПДА УШЕОА  

С      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Изабране метпде наставе пријентисане на ушеое 
исхпда ушеоа прецизнп изражавају жељену 
активнпст студената кпја демпнстрира стешенп 
(усвпјенп) знаое или вещтину. Реш је управп п 
пним активнпстима кпје ће се мерити, пднпснп 
пратити и на темељу кпје ће наставник пценити 
дпстигнуће студената. Избпрпм метпда се, псим 
струшних вещтина развијају и генеришке вещтине 
(инпвативнпст, предузетнишке вещтине, 
пдгпвпрнпст, флексибилнпст, управљаое 
временпм, самппрпцена, рещаваое прпблема, 
ушити какп ушити, инпвативнп и креативнп 
размищљаое, кпмуницираое, тимски рад, 
услужне вещтине, спцијална пдгпвпрнпст). 
Кпнструктивнп ппвезиваое исхпда ушеоа и 
метпде наставе. 
Дпбрп је тп щтп је настава на вежбама 
прганизпвана у маоим групама и такп усмерена 
рещаваоу прпблема и развијаоу вищих нивпа у 
хијерархији исхпда ушеоа. Важнп је нагласити да 
се настава у маоим групама такпђе пажљивп 
планира и усклађује са другим наставним 
пблицима и ппвезује са исхпдима ушеоа. 

Верификација наставних метпда према исхпдима 
ушеоа не ппстпји. 
Известан брпј прпфеспра и даље сматра да је 
предаваое најбпља метпда кпја пмпгућава да се 
ппкрије сардржај предмета у унапред задатпм 
времену. Ипак, такав нашин рада је реткп дпбрп 
прихваћен пд стране студената, укпликп 
наставник не уведе инпвације кпје пмпгућавају 
студентима да утврде и прпвере предаване 
садржаје и да ппставе питаоа. 
 Већина предаваоа прганизпвана је у великим 
групама где брпј студената прелази стптину, а за 
извпђеое наставе у великим групама треба се 
ппсебнп припремати.  
 

П     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ Т      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Студентима треба пбјаснити разлике између 
ппјединих пблика наставе, кап и щта се пд оих 
пшекује у ппјединпм наставнпм пблику. При 
изради и пдабиру наставних материјала и 
прганизацији предаваоа треба впдити рашуна п 
разлишитим стилпвима ушеоа. Укпликп се 
разнпврсни приступи не стигну ппкрити на 
настави, студенте треба упутити на прикладне 
извпре. Едукације (радипнице) за дефинисаое 
исхпда ушеоа. 

Треба имати на уму да се и пажоа мптивисаних 
студената реткп пдржи дуже пд 15 минута 
укпликп нема ппдстицаја пд стране наставника, 
пднпснп акп се метпде рада не меоају.  
 

Преппруке 

Укљушити наставнике и сараднике да пхрабрују и инфпрмищу студенте п знашају 
оихпве прпцене наставнпг прпцеса, какп би у щтп већпј мери давали свпје сугестије везанп 
за наставни прпцес, билп путем анкета, кутија за жалбе, коиге утисака, а у циљу дпбијаоа 
квалитетнијих инпута у наще прпцесе. 

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 5. 
 

Прилпг 5.1 Aнкета и резултати анкетираоа студената п квалитету наставнпг прпцеса. 



 

 

Прилпг 5.2 Дпказ п спрпведеним активнпстима у кпјима се пптстише стицаое активних кпмпетенција 

наставника и сарадника. 

 Табела 5.1 Списак SCI-индексираних  радпва пп гпдинама за претхпдни 
петпгпдищои перипд. 

 Табела 5.2 Списак наставника и сарадника заппслених и ангажпваних на 
виспкпщкплскпј институцији, ушесника у међунарпдним прпјектима и прпјектима 
кпје финансира Министарствп науке, за перипд 2011-2016. 

 Табела 5.3. Списак радпва пбјављених у међунарпдним шаспписима кпји нису на 
СЦИ листи, у претхпднпј гпдини. 

 Табела 5.4. Списак радпва пбјављених у дпмаћим шаспписима у претхпднпј 
гпдини. 

 Табела 5.5. Списак радпва пбјављених у збпрницима међунарпдних кпнференција 
у претхпднпј гпдини. 

 Табела 5.6. Списак радпва пбјављених у збпрницима дпмаћих кпнференција у 
претхпднпј гпдини. 

 Прилпг 5.3  Дневник наставе. 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 6: Квалитет наушнп-истраживашкпг, уметнишкпг и струшнпг рада 

СТАНДАРД 6:   КВАЛИТЕТ НАУШНП-СТРУШНПГ РАДА  

Виспкпщкплска устанпва непрекиднп ради на ппдстицаоу, пбезбеђеоу услпва, 
праћеоу и прпвери резултата наушнпистраживашкпг, уметнишкпг и струшнпг рада и на 
оихпвпм укљушиваоу у наставни прпцес. 
  

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија непрекиднп ради на ппдстицаоу, 
пбезбеђеоу услпва, праћеоу и прпвери резултата наушнпистраживашкпг, уметнишкпг и 
струшнпг рада и на оихпвпм укљушиваоу у наставни прпцес. 
 

Стратещки циљеви ВТЩСС утишу на садржај и резултате наушнпг, истраживашкпг и 
струшнпг рада наставника и сарадника Щкпле. Знаоа дп кпјих се дплази спрпвпђеоем 
пдређених наушних, истраживашких, уметнишких и струшних активнпсти перманентнп се 
укљушују у наставни прпцес. 

 
Стратегиjа пбезбеђеоа квалитета ВТЩСС jе да пбезбеди и псигура ппвезанпст 

наставнпг прпцеса, истраживашкe и струшне делатнпсти. Дугпрпшни циљеви у тпм смислу су: 

 кпнтинуирани рад на интегрисаоу теприjских  (наушних) и струшних и знаоа и 
вещтина у систем неппсреднпг практишнпг рада; 

 кпнтинуирани рад на укљушиваоу актуелних наушних теприjских дпстигнућа у 
метпдике; 

 дппринпс у пквиру наушнпг и струшнпг рада релевантнпг за све прпграме; 

 унапређиваое теприjе и праксе истраживашким ангажпваоем наставника и 
сарадника; 

 пбезбеђиваое услпва за бављеое наставника и сарадника Щкпле истраживашким 
радпм; 

 наушна сарадоа са српдним виспкпщкплским устанпвама; 

 кпнтинуирани рад на ппбпљщаоу квалитета публикациjа Щкпле; 

 кпнтинуирани рад на ппбпљщаоу услпва за развпj истраживашкпг рада младих. 
 

У услпвима екпнпмске кризе и псирпмащене екпнпмије, наушнпистраживашки и струшни 
рад је дпста птежан збпг недпстатка финансијских средстава. Виспка туристишка щкпла 
струкпвних студија шини наппре да сппственим средствима пјаша наушнпистраживашки и 
струшни рад. Виспка туристишка щкпла перманентнп псмищљава, припрема и реализује 
наушне, струшне и друге врсте прпграма, кап и гпстпваоа инпстраних и дпмаћих предаваша из 
пбалсти туризма. 

   

датум 

гпстпваоа 
ГПСТУЈУЋИ ПРЕДАВАШ ТЕМА ПРЕДАВАОА 

13. мај 2011. 

Председник ИПРА - Међунарпдне 
аспцијације за пднпсе с јавнпщћу 

Рицхард Линнинг 

„Кљушна улпга пднпса с јавнпщћу у 
туристишкпј индустрији“.  

17. 10.2007. 
О.Е. Амбасадпр Републике Гршке, 

гпсппдин Димпстхенис Стпидис 
 

„Туристишки пптенцијали Гршке“ 



 

 

19. мај 2011 

Рабии Зенати, саветник Амбасаде 
Туниса у Бепграду и Риадх Дкхили, 

представник Пдбпра за туризам Туниса 
задужен за Србију 

"Туризам у Тунису". 

20. мај 2011 
Дејан Веселинпв директпр Туристишке 

Прганизације Бепград 
,,Управљаое туристишкпм 
прганизацијпм Бепград” 

10. јун 2011. 
Т.Ј.Wалкер, директпр „Медиа Траининг 

Wпрлдwиде“ из Оујпрка 
Креативна радипница са группм 

студентата ВТЩ 

13. децембар 
2011 

О.Е. гпсппдин Абплгхассем Делфи, 
амбасадпр И.Р. Ирана у Бепграду 

 
Фарид Ефтекхари, атаще за култур 

„Туристишки пптенцијали Ирана“ 
 

„Туристишке атракције у Ирану” 

25. фебруар 
2012. 

Академије слпбпдних путпваоа из Русије 
и Клуба путника Србије. Предаваши су 

били Антпн Крптпв (Академија 
слпбпдних путпваоа), Лазар Пащћанпвић 
и Урпщ Кршадинац (Клуб путника Србије). 

„Култура сампсталних путпваоа““ 

22-24. март 
2012 

BITCO 2012 

Међунарпдна кпнференција ппд 
називпм „Савремени туризам-жеље и 

мпгућнпсти“, настпјала је да пружи 
пдгпвпр на мнпга питаоа п садащопј 
ппзицији туризма, прпблемима кпји 

прате савремени туризам, али и 
нашинима на кпји их је мпгуће рещити. 

мај 2012. 
Wиллиам Киландер, ТВ прпдуцент из 

Щведске 
“Снимаое филмпва п путпваоима” 

децембар 2012. 

        О.Е. гпсппдин Алаин Паул Францис 

Кундyцки, амбасадпр Краљевине 

Белгије у Републици Србији 
„ Туристишки пптенцијали Белгије “ 

март 2013. 
Оегпва екселенција, гпсппдин 

Алеxандре Аддпр Нетп 
„ Туристишки пптенцијали Бразила “ 

28. март 2013. Др Семир Псманагић, антрппплпг 
“Пирамиде у свету и тајна бпсанских 

пирамида” 

2. април 2013. Алпиниста Драган Јаћимпвић “Хималаји за свакпга” 

7. мај 2013.  Амбасадпр Семуел Самспн „Туристишки пптенцијали Индпнезије“ 

26. мај 2013. 
Амбасадпр Турске у Србији Мехмет 

Кемал Бпзај 
„Туристишки пптенцијали Турске“ 

јун 2013. 

О.Е. гпсппдин Зав Тун (Заw Тун), 
амбасадпр Републике Уније Мјанмар и 
представници „Силвер Хиллс Травелс 

анд Тпурс“ из Јангпна у Мјанмару 

„Нпве дестинације“ 

нпвембар 2013. 
Амбасадпр Хпландије у Србији Лпрен 

Стпквист 
„2013. – ппсебна гпдина за Амстердам“ 



 

 

27-29. март 
2014 

BITCO 2014 

Ппследое недеље марта, у 
прганизацији Виспке туристишке щкпле 

из Бепграда, пдржана је Друга 
Међунарпдна туристишка кпнференција 

ппд називпм БИТЦП 2014. На 
двпдневнпј кпнференцији кпја је 
пдржана ппд називпм „Тематски 
туризам у глпбалнпм пкружеоу: 

преднпсти, изазпви и будући развпј“ 
ппднетп је 65 радпва, 100 аутпра и 

кпаутпра из 17 земаља укљушујући и 
Србију. 

2. april 2014. 
Nj.E. Oskar Nikovic, ambasador Mađarske u 

Beogradu 
„Туристишки пптенцијали Мађарске“ 

21. мај 2014. 

Рамунас Јанущаускас, директпр 
Пдељеоа за инфпрмације, кпмуникацију 
и медије у делегацији Еврппске Уније у 

Републици Србији и Вера Гепргиева, први 
секретар амбасаде Републике Бугарске у 

Бепграду. 

„Будућнпст Еврппе и српске 
кандидатуре за придруживаое ЕУ“ 

 
„Искуства Бугарске у Еврппскпј Унији“ 

2.јун 2014. 
Чпан Меквини-Митрић, нпвинар са 
вищедеценијским искуствпм у САД 

Стратегије лишнпг ПР-а у прпцесу 
кпнкурисаоа за струшну праксу у 

инпстранству. 

8. пктпбар 2014. 
Кванза Хпл, шлан Скупщтине града 

Атланте 

Брендираое градпва и управљаое 
туристишкпм дестинацијпм на примеру 

Атланте и једнпг пд најуспещнијих 
фестивала у Америци, 

Интернаципналнпг фестивала у 
Мемфису. 

10. пктпбра 
2014. 

др Бранкп Маришић, редпвни прпфеспр 
Екпнпмскпг факултета у Бепграду 

„Маркетинг нпвпг дпба“ 

нпвембар 2014. 
Птправник ппслпва Амбасаде Малезије у 

Србији, Јубазлан Бин Јуспф 
„Када је забава пзбиљан ппсап – 

Малезија истинска Азија” 

19. фебруара 
2015. 

Бпјан Меден, рукпвпдилац прпдаје у 
Јавнпј Агенцији Републике Слпвеније 

“Бренд државе - И Феел Слпвениа” 

6. априла 2015. 
Директпр Културнпг центра амбасаде 

Исламске Републике Ирана, др Махмуд 
Щалуи 

„Леппта Ирана кап туристишке 
дестинације“ 

мај 2015. 
Птправница ппслпва Амбасаде 

Венецуеле у Србији, др. Диа Надер Де Ел 
Андари 

“Туризам и ревплуција”. 

20. маја 2015. 
Јан Варщп, амбасадпр Републике 

Слпвашке у Србији 
“Имамп Вам щта рећи п Слпвашкпј” 

23. мај 2015. 
Птправница ппслпва амбасаде 

Републике Слпвеније у Србији, Матеја 
Нпршиш Щтамцар 

„Туристишки пптенцијали Слпвеније“ 

27. мај 2015.  
Симипн Ђурка из Пдељеоа за туризам 

Румуније са седищтем у Бешу 
„Ппсетите Румунију“. 

29. пктпбар 
2015.  

Бприслав Кпркпделпвић, 
вищедеценијски уредник у ТАОУГ-у и 

Драган Вукптић, заменик уредника 
сппљнппплитишке рубрике дневнпг листа 

„Пплитика” 

„Нпви пут свиле”. 



 

 

19. нпвембра 
2015. 

амбасадпр Републике Ппљске, 
Александер Хећкп 

Јпана Будищин, атаще за културу 
Амбасаде Ппљске 

„Туристишки пптенцијали Ппљске“ 

децембар 2015. 
Рпчер Прајд је директпр у међунарпднпј 

маркетинщкпј агенцији Хевенли са 
канцеларијама у Оујпрку и Лпндпну 

„Дестинација кап бренд-управљаое 
репутацијпм места“ 

март 2016. BITCO 2016 

На, трећпј пп реду, Кпнференцији 
ушествпвалп је 83 аутпра и кпаутпра из 

13 земаља кпји су расправљали на тему 
“Едукација у туризму у XXИ веку: 

пплитика, пракса, 
интернаципнализација”. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија систематски прати и пцеоује пбим и 
квалитет истраживашкпг рада наставника и сарадника и ппдстише свпје заппслене да се 
активнп баве наушним, истраживашким и струшним радпм и да щтп шещће публикују 
резултате свпга рада. 

Садржај и резултати наушних, истраживашких и струшних активнпсти виспкпщкплске 
устанпве усклађени су са стратещким дпкументима Щкпле и са наципналним и еврппским 
циљевима и стандардима  виспкпг пбразпваоа. 

У циљу унапређеоа ппстпјећег наставнпг плана и прпграма крпз трансфер искуства и 
бпгате ппслпвне праксе развијених туристишких привреда, ВТЩСС пстварује сарадоу у циљу: 
размене наставнпг пспбља ради ппбпљщаоа наставнпг прпцеса, кпнсултација и пбављаоа 
наушнпистраживашкпг рада пд заједнишкпг интереса, размене студената и младих наушних 
сарадника за пбављаое стажа и праксе, размене наставних планпва и прпграма за пснпвне 
студије, размене дидактишких метпда и наушне литературе, библипграфских јединица и 
наушних радпва пд узајамнпг интереса, публикпваое наушних и струшних радпва, изушаваое 
тема пд заједнишкпг интереса, писаое учбеника и издаваое збпрника радпва, заједнишкп 
прганизпваое наушнп-струшних кпнференција, семинара, симппзијума, пкруглих стплпва, и 
друге врсте размена у пквирима делпкруга рада. 

У прптеклпм перипду, усппстављена је сарадоа и пптписанп је вище угпвпра п 
међунарпднпј сарадои са српдним виспкпщкплским устанпвама и туристишким 
предузећима из земље и пкружеоа. (Прилпг 4.7.)  

Знаоа дп кпјих Щкпла дплази спрпвпђеоем пдређених наушних, истраживашких, и 
прпфесипналних активнпсти, активнп се укљушују у ппстпјећи наставни прпцес щтп је 
илустрпванп сликпм кпја следи. 
 



 

 

 
Рукпвпдствп Виспке туристишке щкпле струкпвних студија ппдстише заппслене да се 

активнп баве наушним, истраживашким и прпфесипналним радпм и да щтп шещће пбјављују 
резултате свпга рада. 

У циљу дисеминације резултата наушнпистраживашкпг рада, и щтп квалитетнијег 
извпђеоа пбразпвнпг прпцеса у Щкпли је развијена сампстална издавашка делатнпст. Щкпла 
између псталпг, на пвај нашин пбезбеђује литературу за пптребе наставнпг прпцеса. Два пута 
гпдищое Щкпла издаје наушнп-струшни шасппис ТУРИСТИШКП ППСЛПВАОЕ. Пснпвна 
кпнцепција шаспписа је туристишка тематика са практишним приступпм, али је и теприја 
заступљена у пдгпварајућпј мери, дајући пвпм шасппису и наушни карактер. Такпђе, у пквиру 
издавашке делатнпсти пбјављују се  сви учбеници и мпнпграфије шији су аутпри и кпаутпри 
прпфеспри Щкпле. 

Табела 6.1 Списак SCI-индексираних  радпва пп гпдинама за претхпдни 
петпгпдищои периoд 

Р.Б. 
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hotelskom poslovanju. U Genov, G. (ured.). Razvoj hotelijerstva u fazi pristupanja Srbije 
EU. Zlatibor: X Međunarodni naučno stručni simpozijum Hotelska kuda 2015. (Zbornik je 
u štampi) 

2.  

др БРАНИСЛАВ РАБПТИЋ, "Tourist Guiding " as a New Course in Higher Education: The Case of 

College Of Tourism in Belgrade. IRFGT 2015Abstracts & Selected Papers eBook, 4th International 

Research Forum on Guided Tours, Estoril, Portugal, 18th-21st March, 2015. ISBN 978-989-20-

6070-5 

 



 

 

SWПТ анализа - извещтај 

А)УСАГЛАЩЕНПСТ ПБРАЗПВНПГ, НАУШНПИСТРАЖИВАШКПГ, УМЕТНИШКПГ И СТРУШНПГ 
РАДА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Ппредељенпст ВТЩСС да се знаоа и  искуства, кпја 
прпизилазе из наушнпистраживашкпг и струшнпг 
рада интегрищу у наставни прпцес; тежоа 
наставнпг кадра да се искуства из 
наушнпистраживашкпг и струшнпг рада примене у 
настави; мпдеран план и прпграм прилагпђен 
захтевима туристишке привреде; међунарпдне 
публикације у туристишпј привреди; наставни 
кадар кпји се укљушује у наушннп-струшна 
истраживаоа, публикује радпве и мпдернизује 
наставни прпцес; практишна настава кап саставни 
деп курикулума. 

Пренаглащена фпрмална улпга диплпме; 
мали удеп практишних вещтина у кпнашнпј 
пцени; недпстатак међунарпдних 
публикација кпје ппкривају друщтвенп-
хуманистишку пбласт; незаинтереспванпст 
наставника за равпј сампсталних прпјеката 
у  пбласти  друщтвенп-хуманистишких 
наука. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Нпва закпнска регулатива п виспкпщкплскпм 
пбразпваоу; партиципација у прпјектима 
невладиних прганизација; развпј сппствених 
прпјеката; искуства дпбијена пд ЕУ партнера; 
мпгућнпсти ппвезиваоа са туристишкпм 
привредпм; пптреба за рещеоима у пним 
пбластима за кпје Щкпла щкплује кадар. 

Декларативна ппдрщка Министарства; 
предрасуде пкплине у вези са струкпвним 
студијама; неразвијена привреда; 
неппстпјаое системских механизама кпји би 
ппспещили таква настпјаоа; ппдвпјен став 
министарства у ппгледу вреднпваоа 
стукпвних и академских студија; слаба 
ппвезанпст са туристишкпм привредпм. 

Б) ПЕРМАНЕНТНПСТ НАУШНПГ ИСТРАЖИВАОА И МЕЂУНАРПДНА САРАДОА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Дпбра сарадоа са струкпвним щкплама из 
пкружеоа; међунарпдни кпнтакти 
наставника, ушещће и презентација на 
брпјним кпнференцијама; стављаое акцента 
на неппхпднпст размене искустава са 
кплегама.  

Мали брпј страних студената; наставници из 
инпстранства су у ппсети самп некпликп 
дана, дпк релативнп мали брпј наставника 
има искуствп у инпстранству; неједнаке 
мпгућнпсти за ушещће на 
интернаципналним скуппвима.  

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Бпља инфпрмисанпст струкпвнпг пспбља п 
мпгућнпстима међунарпдне сарадое; мнпги 
прпфеспри и сарадници имају дпбру 
сарадоу са кплегама из инпстранства; 
ппвећати мпбилнпст студената; бпља 
инфпрмисанпст студената п прпграмима 
мпбилнпсти путем мејлинг листе. 

Недпвпљна средстава за студијске ппсете 
наставника и сарадника из инпстранства; 
недпвпљнп ушещће нащих наставника у 
интернаципналним прганизацијама; 
недпвпљнп ушещће наставника Щкпле у 
улпзи рецензената у интернаципналним 
шаспписима; неадекватна и недпвпљна 
финансијска ппдрщка Министарства; 
пплитишка нестабилнпст и лпща екпнпмска 
ситуација; недпвпљнп финансираое 
међунарпдних прпјеката пд стране 
надлежнпг министарства. 



 

 

В) ППДСТИЦАОЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ПУБЛИКПВАОЕ РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАОА И БРИГА П НАУШНПИСТРАЖИВАШКПМ ППДМЛАТКУ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Пптенцијал пспбља у Щкпли; ппшетак 
пбразпваоа у пбласти истраживаоа тпкпм 
израде заврщних радпва; наушнп-струшни шасппис 
кпји издаје Щкпла; ппдстицаое сарадника на  
наушнпистраживашки рад; технплпщки и 
библиптешки ресурси Щкпле; финансираое 
студијских путпваоа у инпстранствп, семинара и 
кпнференција; афирмација истраживашкпг рада у 
щкпли. 

Брпј истраживаша укљушених у истраживашке 
прпјекте; недпвпљан брпј истраживаша са 
радпвима у ренпмираним светским шаспписима, 
щтп пгранишава ушещће у прпјектима; недпвпљна 
ппвезанпст истраживаша из Щкпле са другим 
истраживашима; недпстатак прпстпра за 
истраживашки рад. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Истраживашки тимпви у специфишним пбластима 
истраживаоа кпје су преппзнатљиве пп свпјпј 
метпдплпгији и резултатима рада у земљи и 
пкружеоу; мпбилнпст истраживаша кпји 
ппдразумева усаврщаваое нащих истраживаша у 
другим центрима и дплазак инпстраних 
истраживаша у Щкплу; укљушиваоа у 
истраживашке тимпве у земљи и инпстранству. 

Неусаглащени критеријуми селекције пд стране 
надлежнпг министарства на пснпву кпјих се 
дпдељују средства за истраживашке прпјекте, где 
се фавпризују радпви пбјављени у ренпмираним 
шаспписима; недпвпљнп бучетскп финансираое 
пптреба истраживашкпг рада; незантереспванпст 
ппјединих истраживаша за прихватаое 
савремених пптреба у прганизацији и захтева за 
евалуацију резултата истраживаоа; недпвпљан 
брпј наципналних прпјеката у кпјима би све 
струкпвне щкпле биле ушесници; неусаглащенпст 
струкпвнпг и академскпг нивпа студија; слаба 
сарадоа са академским виспкпщкплским 
институцијама; пмалпважавајући став 
академских институција према виспким 
струкпвним щкплама; самп декларативнп 
изједнашаваое академских и струкпвних виспких 
щкпла. 

 

ПРЕППРУКЕ 

 Кпнтинуиранп праћеое квалитета наушнпистраживашкпг и струшнпг рада. 

 Пптребнп је прпнаћи мпгућнпсти да се Виспка туристишка щкпла струкпвних 
студија укљуши у реализацију щтп већег брпја прпјеката дпмаћег или 
међунарпднпг карактера. 

 Међунарпдна сарадоа крпз извпђеое заједнишких студијских прпграма и размену 
наставника и студената. 

 Усппстављаое сталне сарадое са ппслпдавцима и диплпмираним студентима у  
циљу дпбијаоа ппвратних инфпрмација п квалитету студираоа и кпмпетенцијама. 

 Фпрмираое етишкпг кпмитета са интерним правилницима и пснпвним 
дпкументима кпји дефинищу пквире истраживашкпг рада. 

 Фпрмираое базе ппдатака п тренутним истраживашким капацитетима у Щкпли. 

 Ствараое дугпрпшних стратегија за развпј истраживашкпг рада у Щкпли. 

 Фпрмираое интернаципналне мреже за разлишите пбласти у туризму кап 
ппдрщка младим истраживашима у щкпли. 

 



 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 6. 
 

Прилпг 6.1  Брпј и списак SCI индексираних радпва наставника и сарадника заппслених у 
Виспкпј туристишкпј щкпли. 

Прилпг 6.3  Списак наставника ангажпваних на међунарпдним прпјектима кпје финансира 
Министарствп науке.  

Прилпг 6.4  Збирни преглед наушнпистраживашких резултата у Виспкпј туристишкпј щкпли у 
претхпднпј календарскпј гпдини.  

Прилпг 6.5 Списак пбјављених дпктпрских дисертација за кандидате кпји су дпктприрали пд 
2011-2015. гпдине.  

Прилпг 6.6 Списак пбјављених магистарских и мастер радпва за перпид пд 2011-2015. гпдине  

 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 

СТАНДАРД 7:   КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

Квалитет наставника и сарадника Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  
пбезбеђује пажљивим планираоем и избпрпм на пснпву јавнпг ппступка, ствараоем услпва 
за перманентну едукацију и развпј наставника и сарадника и прпверпм квалитета оихпвпг 
рада у настави. 

Управа Щкпле сматра да је припритетнп ппдрушије за пбезбеђеое квалитета рада 
квалитетан кадар, а пре свега квалитет наставнпг пспбља. У тпм смислу щкпла систематски 
прати, анализира и пцеоује пбим и квалитет наушнпистраживашкпг и наставнпг рада 
наставника и сарадника; прпписује ппступак и услпве за избпр наставника и сарадника у 
зваоа и радни пднпс и те ппступке и услпве шини јавнп дпступним; дпследнп се придржава 
прпписаних ппступака и услпва приликпм избпра наставника и сарадника, а са ппсебнпм 
пажопм врщи селекцију и пријем младих сарадника и оихпвп даље усаврщаваое. 

Ппступак и услпви за избпр наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и 
дпступни пцени струшне и щире јавнпсти. Виспка туристишка щкпла струкпвних студија се 
приликпм избпра наставника и сарадника у зваоа придржава прпписаних ппступака и 
услпва путем кпјих пцеоује наушну, истраживашку и педагпщку активнпст наставника и 
сарадника. 

Щкпла  расписује кпнкурс за избпр у зваое наставника  и сарадника у настави 
пплазећи пд пптребе за квалитетним, раципналним и ефикасним прганизпваоем прпцеса 
наставе. 

Наставник се бира за ужу наушну, пднпснп уметнишку пбласт, кпје су дефинисане 
Статутпм Щкпле. Сарадник у настави бира се за ужу наушну пбласт кпје су дефинисане 
Статутпм Щкпле  на пдређенп време пд гпдину дана. Пп избпру, са оима се склапа угпвпр п 
раду. 

Наставнп веће именује Кпмисију за писаое извещтаја п кандидатима пријављеним на 
кпнкурс. Кпмисија се састпји пд најмаое три шлана из наушне пбласти за кпју се наставник 
бира, пд кпјих најмаое један није у раднпм пднпсу у Щкпли. Шланпви Кпмисије су у истпм 
или вищем зваоу пд зваоа за кпје се избпр врщи. Извещтај п пријављеним кандидатима 
сашиоава Кпмисија на пбрасцу кпји прпписује Щкпла и у оему изнпси свпју пцену 
кандидата. Извещтај кпмисије садржи: бипграфске ппдатке; преглед и мищљеое п 
дпсадащоем наушнпм, струшнпм и педагпщкпм раду, свакпг пријављенпг кандидата; ппдатке 
п пбјављеним радпвима, мищљеое студената п педагпщкпм раду и предлпг за избпр 
кандидата у пдређенп зваое. 

Приликпм пцеоиваоа кандидата за избпр у зваоа наставника и сарадника у настави, 
Кпмисија примеоује минималне критеријуме за избпр наставника и сарадника Щкпле. 
Минимални критеријуми за избпр наставника и сарадника Щкпле  су саставни деп 
правилника п стицаоу зваоа. 

Наставнп веће Щкпле  дпнпси пдлуку п утврђиваоу предлпга за избпр у зваоа 
наставника на нашин и пп ппступку прпписанпм закпнским прпписима, Статутпм и другим 
ппщтим актима. 

Пдлуку п избпру у зваое сарадника у настави дпнпси Наставнп веће Щкпле, а у складу 
са пдредбама правилника п стицаоу зваоа. 

Приликпм избпра кандидата у једнп пд наставнишких зваоа, Щкпла ппсебнп вреднује 
наушнпистраживашки рад из уже пбласти за кпју се бира, щтп се исказује крпз:  

 брпј пбјављених учбеника и прирушника, 

 брпј радпва пбјављених у инпстраним шаспписима,  



 

 

 брпј радпва у дпмаћим шаспписима,  

 ушещће на финансираним наушнпистраживашким прпјектима, 

 ушещће на наушнп-струшним скуппвима пд наципналнпг и  међунарпднпг знашаја, 

 струшнп и наушнп усаврщаваое из уже пбласти,  

 ушещће у развпјним прпјектима, 

 ангажпваое у писаоу рецензија за пдгпварајуће наушне и струшне пубикације, 

 дппринпс у развпју Щкпле. 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија прати, пцеоује и ппдстише наушну, 

истраживашку и педагпщку активнпст наставника и сарадника крпз Картпне наушних радника 
и извещтаје пцеоује какп би се пмпгућиле ппдлпге за унапређеое. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија спрпвпди дугпрпшну пплитику 
квалитетне селекције младих кадрпва и оихпвпг даљег напретка, кап и разлишите врсте 
усаврщаваоа, путем анализе резултата анкета и усппстављеним механизмпм кпнтрпле 
квалитета извпђеоа наставнпг прпцеса, кап и наушнпистраживашке активнпсти. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује наставницима и сарадницима 
перманентну едукацију и усаврщаваое, путем студијских бправака, специјализација, ушещћа 
на наушним, уметнишким и струшним скуппвима. Пракса ВТЩСС  је да из редпва студената 
бира најбпље и пне са највећим степенпм ангажпванпсти, и ппдржава их у даљем 
академскпм напредпваоу. 

ВТЩСС  при избпру и унапређеоу наставнп-наушнпг и струшнпг кадра ппсебнп 
вреднује ппвезанпст рада у пбразпваоу са радпм на прпјектима у другим пбластима 
привреднпг и друщтвенпг живпта. Такпђе, ппсебнп  вреднује педагпщке сппспбнпсти 
наставника и сарадника. Педагпщке сппспбнпсти наставника и сарадника прпцеоују се на 
пснпву анкетних листпва. 

Табела 7.1 Преглед брпја наставника пп зваоима  и статус наставника на Виспкпј 
туристишкпј щкпли струкпвних студија 

 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАОЕ СТАТУС 

1.  Милан Скакун ПРПФ сталнп заппслен 

2.  Маја Ћпсић ПРПФ сталнп заппслен 

3.  Небпјща Кпларић ПРПФ сталнп заппслен 

4.  Снежана Щтетић ПРПФ сталнп заппслен 

5.  Виплета Тпщић ПРПФ сталнп заппслен 

6.  Зпран Миленкпвић ПРПФ сталнп заппслен 

7.  Бранислав Рабптић ПРПФ сталнп заппслен 

8.  Гепрги Генпв ПРПФ сталнп заппслен 

9.  Властимир Вукпвић ПРПФ сталнп заппслен 

10.  Дарип Щимишевић ПРПФ сталнп заппслен 

11.  Бпјана Племић ПРПФ сталнп заппслен 

12.  Весна Бајић  П сталнп заппслен 

13.  Миленкп Ђурић П сталнп заппслен 

14.  Александра Тпроански П сталнп заппслен 

15.  Јелисавета Вушкпвић  П сталнп заппслен 

16.  Маща Пплиллп П сталнп заппслен 

17.  Јелена Милпщевић П сталнп заппслен 



 

 

18.  Емилија Липпвщек П сталнп заппслен 

19.  Мирјана Пбадпвић  П сталнп заппслен 

20.  Милпщ Ницић П сталнп заппслен 

21.  Милина Кпсанпвић  П сталнп заппслен 

22.  Ивана Стпјанпвић  П сталнп заппслен 

23.  Иван Милпщевић П сталнп заппслен 

24.  Урпщ Скакун  П сталнп заппслен 

25.  Јасмина Лекпвић  П сталнп заппслен 

26.  Смиљка Кесић П сталнп заппслен 

27.  Наталија Радпсављевић  П сталнп заппслен 

28.  Гпран Милпщевић ПРПФ дппунски рад 

29.  Ђпрђе Шпмић ПРПФ дппунски рад 

Зваоа: Прпфеспр - ПРПФ; Вищи предаваш - ВП; Предаваш – П; Струшни сарадник - С 

Табела 7.1.1. Преглед брпја струшних сарадника и статус на Виспкпј 
туристишкпј щкпли струкпвних студија 

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАОЕ СТАТУС 
1.  Владимир Павкпвић С сталнп заппслен 

2.  Гпран Јевић С сталнп заппслен 

3.  Бпркп Зимпоић С сталнп заппслен 

4.  Саоа Лазаревић С сталнп заппслен 

5.  Јелена Јевић С сталнп заппслен 

6.  Кпсар Никплина С сталнп заппслен 

7.  Секулић Анђелка С сталнп заппслен 

8.  Станић-Јпванпвић Д. Сара С сталнп заппслен 

9.  Чувер М. Срђан С сталнп заппслен 

10.  Стеванпвић С. Саща С сталнп заппслен 

Зваоа: Прпфеспр - ПРПФ; Вищи предаваш - ВП; Предаваш – П; Струшни сарадник - С 



 

 

SWПТ анализа - извещтај 

А) ЈАВНПСТ ППСТУПКА И УСЛПВА ЗА ИЗБПР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Јаснп дефинисан прпцес избпра; дефинисани 
минимални критеријуми за избпр у 
наставнишкп зваое. 

Щкпла нема прпграм развпја кадрпва.  

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Мпгућнпст усппстављаоа сарадое са 
универзитетима у земљи и инпстранству у 
циљу ппбпљщаоа квалитета рада  наставнпг 
пспбља. 
 

Нису дефинисани минимални критеријуми 
пд стране Наципналнпг савета; 
неусаглащенпст избпра у зваоа на 
струкпвним и академским студијама; 
немпгућнпст наставника струкпвних щкпла да 
буду изабрани у универзитетска зваоа; 
незаинтереспванпст Универзитета за 
усппстављаое сарадое. 

Б) ДУГПРПШНА ППЛИТИКА СЕЛЕКЦИЈЕ НАСТАВНИШКПГ И ИСТРАЖИВАШКПГ 

ППДМЛАТКА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Најбпљи диплпмирани сутенти дпбијају 
мпгућнпст да пстану у Щкпли; щкпла има 
прпграм ппдрщке младим и надареним за  
наушнпистраживашки рад; ппдрщка ушещћу 
студента на наушним скуппвима у земљи и 
инпстранству; ппдрщка младим наушницима 
у пствриваоу студијских бправака у 
инпстранству; дпступнпст струшне литературе 
и инфпрмаципнп-кпмуникаципних 
технплпгија. 

Неппстпјаое прпграма ппдрщке за 
истраживашки рад младих кадрпва. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Мпгућнпст усппстављаоа сарадое са 
универзитетима из земље и пкружеоа. 

Недпстатак ппдрщке респрних 
министарстава за реализацију прпграма 
развпја младпг кадра; универзитети нису 
спремни на сарадоу 

 



 

 

В) УВАЖАВАОЕ МИЩЉЕНА СТУДЕНАТА П ПЕДАГПЩКПМ РАДУ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Ушещће студената у раду пргана Щкпле; 
редпвнп спрпвпђеое анкетираоа студената; 
евалуација  педагпщкпг рада наставника у 
ппступку избпра; спремнпст наставника и 
сарадника да уваже мищљеое студената и 
да на пснпву тпга примене кпрективне мере. 

Студенти нису у пптпунпсти свесни важнпсти 
оихпвпг мищљеоа у ппступку вреднпваоа 
педагпщкпг рада наставника; пптребнп је 
усппставити механизам анкетираоа и 
бивщих, заппслених студената. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Закпнска регулатива, кпја прпписује пбавезу 
вреднпваоа мищљеоа студената п 
педагпщкпм раду наставника и сарадника. 

Ппаснпст да се, збпг ппгрещнпг 
инерпретираоа пдређених стандарда  не 
умаои квалитет; незаинтереспванпст 
студеназа за пзбиљније пцениваое 
квалитета рада наставника и сарадника; 
субјективнпст студената приликпм 
пцениваоа рада наставника и сарадника.  

 

ПРЕППРУКЕ: 
 

 Пратити примену правилника п стицаоу зваоа у пракси; 

 Сталнп прпмпвисаое и изграђиваое културе квалитета у Щкпли;  

 Перманентнп струшнп усаврщаваое заппслених крпз ушещће на семинарима, у 
кпнтактима и размени искустава и инфпрмација са другим дпмаћим и 
међунарпдним институцијама; 

 прганизпваое едукације студената у вези са сврхпм, ппступкпм и улпгпм 
пцениваоа рада наставника и сарадника какп би се избегла недпвпљна 
инфпрмисанпст и субјективнпст студената приликпм пппуоаваоа упитника. 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 7. 
 

Прилпг 7.1. Преглед наставника и сарадника заппслених и ангажпваних у Виспкпј туристишкпј щкпли. 

Прилпг 7.2. Пдлука п усвајаоу Правилника п избпру наставника и сарадника. 

Прилпг 7.3  Правилник п избпру наставника и сарадника. 

Прилпг 7.4 Пдлука п усвајаоу Правилника п усклађиваоу стешених академских и струшних назива. 

Прилпг 7.5 Правилник п усклађиваоу стешених академских и струшних назива. 

Прилпг 7.6 Пдлука п усвајаоу Правилника п услпвима и ппступку даваоа сагласнпсти за ангажпваое 

наставника на другпј Виспкпщкплскпј устанпви 

Прилпг 7.7 Правилник п услпвима и ппступку даваоа сагласнпсти за ангажпваое наставника на 

другпј Виспкпщкплскпј устанпви 

Прилпг 7.8 Преглед брпја наставника и сарадника ангажпваних у Щкпли. 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 8: Квалитет студената 

СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА  

Квалитет студената се пбезбеђује селекцијпм студената на унапред прпписан и јаван нашин, 

пцеоиваоем студената тпкпм рада у настави, перманентним праћеоем и прпвераваоем резултата 

пцеоиваоа и прплазнпсти студената и предузимаоем пдгпварајућих мера у слушају прппуста. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује пптенцијалним и уписаним 

студентима све релевантне инфпрмације и ппдатке кпји су ппвезани са оихпвим студијама. 

Пптенцијалним студентима и псталим заинтереспваним лицима Виспка туристишка щкпла струкпвних 

студија  пружа инфпрмације путем: прпмптивних кампаоа, летака пднпснп брпщура, инфпрматпра, 

интернет странице, медија (радија, телевизије и щтампе), телефпна кап и лишним кпнтактима са 

пспбљем у прпстпријама Щкпле.  

Щкпла редпвнп издаје инфпрматпр, кпји садржи све пптребне инфпрмације п упису у Виспку 

туристишку щкплу. Инфпрматпр се пбјављује и на интернет страници Щкпле. Издаваоем пвих 

публикација и пбјављиваоем инфпрмација на интернет страници, Щкпла пружа пптенцијалним и 

садащоим студентима све релевантне инфпрмације кпје се тишу оихпвих студија. Крајем марта сваке 

гпдине, на сајту щкпле пбјављују се питаоа пп предметима за пријемни испит у текућпј щкплскпј 

гпдини. Сваке гпдине, ппшеткпм јуна Щкпла прганизује припремну наставу шији је циљ ближе 

уппзнаваое студената са ппјединашним захтевима у вези са израдпм пријемних тестпва. Тпкпм маја, 

у прпстпријама щкпле прганизују се тзв. птвпрена врата за пптенцијалне студенте и оихпве 

рпдитеље, шији је циљ уппзнаваое прпстпра щкпле, главних служби, управе щкпле кап и 

инфпрмисаое п свим питаоима везаним за студије, систем пбезбеђеоа квалитета, резултатима 

сампвреднпваоа и др.  

Пријем и упис студената регулисани су прпцедурама. Уписна прпцедура кпнципирана 
је такп да се пријемни испит спрпвпди путем тестираоа кандидата. Виспка туристишка щкпла 
струкпвних студија  у Кпнкурсу навпди брпј места за  студијски прпграм, а кандидати се 
ппсебнп тестирају пплагаоем квалификаципнпг испита. Избпр кандидата за упис у прву 
гпдину студија пбавља се на пснпву резултата ппстигнутпг на квалификаципнпм испиту и 
ппщтег успеха ппстигнутпг у средопј щкпли. Мерила за утврђиваое редпследа кандидата на 
ранг листи су: максималнп  40 бпдпва кандидат мпже пстварити пп пснпву успеха у средопј 
щкпли, а максималнп 60 бпдпва кандидат мпже пстварити на тесту тпкпм пплагаоа 
квалификаципнпг испита. Тест се састпји  пд једнпг странпг језика и једнпг струшнпг 
предмета. Ранг листе се сашиоава према укупнпм брпју бпдпва свакпг кандидата пп 
утврђеним мерилима. Кандидат мпже псвпјити највище 100 бпдпва. На пвај нашин се 
пмпгућава квалитетан избпр кандидата кпји ће успещнп студирати и пстварити дпбре 
резултате.  

Накпн изврщенпг уписа кандидата у прву гпдину студија спрпвпди се анализа успеха 
пстваренпг у средопј щкпли (Прилпг 8.1 - Табела 8.2), кап и  анализа щкпла према брпју 
примљених кандидата (Прилпг 8.10). 

 
Једнакпст и равнпправнпст студената пп свим пснпвама (раса, бпја кпже, ппл, 

сексуална пријентација, етнишкп, наципналнп или спцијалнп ппреклп, језик, верписппвест, 
пплитишкп или другп мищљеое, статус стешен рпђеоем, ппстпјаое сензпрнпг или мптпрнпг 
хендикепа и импвинскп стаое) загарантпвани су Статутпм Виспке туристишке щкпле 
струкпвних студија, кап и мпгућнпст студираоа за студенте са ппсебним пптребама. 



 

 

Припадници српске наципналне маоине из суседних земаља мпгу се щкплпвати у Виспкпј 
туристишкпј щкпли струкпвних студија ппд истим услпвима кап и грађани Републике Србије. 
У Щкпли је наставни прпцес прганизпван такп да сви студенти имају једнаке мпгућнпсти, щтп 
ппдразумева пбезбеђиваое адекватних услпва студираоа за студенте са сензпрним или 
мптпришким инвалидитетпм и уважаваое разлика међу студентима. Студенти са 
инвалидитетпм су у пунпј мери укљушени у све пблике наставнпг рада и студентскпг 
прганизпваоа, а у све прпстприје Щкпле мпгуће је приступити прекп рампи. 
 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  путем Инфпрматпра, кпнтактпм са 
заппсленима у студентскпј служби, силабуса пднпснп плана рада свих наставних предмета, 
јаснп указује на пбавезу студената да присуствују и активнп ушествују у настави. Такпђе, 
силабус свакпг наставнпг предмета садржи и критеријуме и правила ппмпћу кпјих се 
студенти пцеоују, са шиме су студенти унапред уппзнати. 

 
Ппсле дпнпщеоа Закпна п виспкпм пбразпваоу, Щкпла је свпјим актима регулисала 

пцеоиваое студената у испуоаваоу предиспитних пбавеза и на испиту. (Шлан 136. и шалн 
137. Статута Щкпле, Прилпг 3.2) 

Приликпм пцеоиваоа студената наставници су дужни да се придржавају следећих 
стандарда: пцеоиваое мпра бити пбјективнп, пцеоиваое мпра бити кпнтинуиранп и такп 
прганизпванп да ппдстише рад студената, наставник се тпкпм пцеоиваоа мпра придржавати 
јасних и унапред ппзнатих критеријума кпји су садржани у прпграму рада на наставнпм 
предмету. Критеријуми за пцеоиваое предиспитних пбавеза студената, пднпснп заврщнпг 
испита мпрају бити уједнашени, прпвере знаоа студената тпкпм наставе и на заврщнпм 
испиту мпрају се реализпвати у унапред пдређеним терминима, садржаним у прпграму рада 
на наставнпм предмету, студенти имају правп на увид у резултате писмених пблика прпвере 
знаоа, студенти имају правп на пбразлпжеое испитнпг резултата, наставник не сме врщити 
дискриминацију приликпм пцеоиваоа ни пп једнпм пснпву.  

Испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем заврщнпг испита, студент мпже 
пстварити максималнп 100 ппена, при шему најмаое 30, а највище 70 ппена мпра бити 
предвиђенп за предиспитне пбавезе. Студијским прпгрампм и Планпм рада утврђује се 
ташна сразмера ппена стешених у предиспитним пбавезама и на заврщнпм испиту.  

Савладаваое испитне материје тпкпм наставе пцеоује се прпверпм знаоа крпз 
усменп испитиваое или тестираое, пднпснп израду задатака. Прпвера знаоа студената 
мпже се пбављати једанпут или вище пута у тпку наставе.  

Укупан брпј ппена студента шини збир пстварених ппена пп свакпј предиспитнпј 
пбавези. 
 

Пбезбеђеое и унапређеое квалитета пцеоиваоа пстварује се редпвнпм кпнтрплпм 
квалитета пцеоиваоа и ппдизаоем нивпа квалитета пцеоиваоа када је исппд минималнпг 
дпзвпљенпг нивпа.  

Кпнтрпла квалитета пцеоиваоа укљушује: кпнтрплу садржаја (елемената) пцеоиваоа 
и кпнтрплу резултата пцеоиваоа.  

Наставник је дужан да, при састављаоу прпграма рада на наставнпм предмету кпји 
предаје, предвиди елементе пцеоиваоа студената. Наставник и сарадник су дужни да 
кпнтинуиранп прате и пцеоују рад студената тпкпм наставе крпз испуоеое оихпвих 
преидиспитних пбавеза: ушещћа у раду на шасу, савладаваоа испитне материје, ушещћа у 
дискусијама, ушещћа у изради и анализи задатака, прпјеката и слишнп, индивидуалнпг рада 
ван шаса (прпјекат, семинарски рад, дпмаћи задатак и слишнп), групни рад ван шаса (групни 
прпјекат, групни семинарски рад, презентација и сл.).  



 

 

Кпнтрпла садржаја и метпда пцеоиваоа спрпвпди се кпнтрплпм прпграма рада на 
наставнпм предмету, анкетираоем студената.  

 
Евалуаципним анпнимним анкетираоем студената пцеоују се: a) реализација 

садржаја и метпда пцеоиваоа предвиђених прпгрампм рада, б) квалитет пцеоиваоа на 
наставнпм предмету, за свакпг наставника и сарадника ппјединашнп.  

Пбраду резултата студентске анкете врщи струшнп лице кпје пдреди Директпр. 
Анализу резултата анкете врщи Ппмпћник директпра за наставу са шланпвима Кпмисије за 
пбезбеђеое квалитета и п тпме, писаним извещтајем, пбавещтава Директпра ради 
предузимаоа кпрективних мера. Кпнтрпла резултата пцеоиваоа спрпвпди се ппсле 
пплпжених испита. 

Метпде пцеоиваоа студената и знаоа кпје су усвпјили у тпку наставнпг прпцеса усклађене су 

са циљевима, садржајима и пбимпм акредитпванпг студијскпг прпграма. 

Стандарди прпфесипналнпг ппнащаоа наставника према студентима, кап и 
стандарди везани за праћеоа рада и пцеоиваоа знаоа студената, предвиђени су 
Правилникпм п стандардима и прпцедурама за пбезбеђеое квалитета и Статутпм. 
 

Шланпви Кпмисије за праћеое квалитета састављају извещтај п укупним пценама 
студената пп предметима и наставницима.  Извещтај садржи: укупан брпј студената кпји 
ппхађају наставу на пдређенпм предмету, брпј студената кпји су пплпжили испит из тпг 
предмета у пдређеним рпкпвима, брпј студената кпји су пдустали пд пплагаоа испита, 
дистрибуцију пцена и прпсешну пцену студената на наставнпм предмету, дистрибуцију пцена 
и прпсешну пцену студената пп гпдини студија. 

Шланпви Кпмисије за праћеое квалитета пбавещтавају Директпра п резултатима 
пцеоиваоа, прганизују дискусију п предметима на кпјима је прплазнпст маоа пд 50% 
(ванстандардна прплазнпст) и дпгпварају се п мерама за унапређеое резултата пцеоиваоа. 
Извещтај п прплазнпсти треба да садржи ппдатке п тпме да ли је прплазнпст на гпдищоем 
нивпу маоа пд 50%. Такпђе, треба навести ппдатке п прпценту студената кпји су ппнпвп 
слущали наставу на пдређенпм предмету. 

 Виспка туристишка щкпла струкпвних студија крпз анализе, систематишнп прати и 
прпверава прплазнпст студената пп предметима, гпдинама и предузима кпрективне мере у 
слушају сувище ниске прплазнпсти или других неправилнпсти у пцеоиваоу. Анализе мпгу 
бити редпвне или ванредне у зависнпсти пд предмета и пбима анализе, пднпснп циља 
анализе. Извещтај п прплазнпсти студената Виспке туристишке щкпле струкпвних студија дат 
је у прилпгу Статистика пплагаоа испита пп предметима и генерацијама (Прилпг 8.11).  

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пмпгућава студентима да буду активни 

ушесници у пдлушиваоу у вези са питаоима кпја се пднпсе на оихпв статус, услпве, рпкпве и 
правила студираоа у складу са закпнпм. Студенти Виспке туристишке щкпле струкпвних 
студија свпја права и интересе пстварују крпз рад Студентскпг парламента и оихпвих 
представника у прганима Щкпле. 



 

 

Табела 8.1 Преглед брпја студената пп студијскпм прпграму и гпдинама 
студија  

Редни 

брпј 
Листа студијских прпграма 

Прва 

гпдина 

Друга 

гпдина 

Трећа 

гпдина 
Укупнп 

Уписани 2014/15 – Пснпвне струкпвне студије 

1 ПСС Екпнпмија и туризам 409 357 268 1034 

СВЕГА 409 357 268 1034 

Уписани 2014/15 – Специјалистишке струкпвне студије  

1 ССС Екпнпмија и туризам 65 - - 65 

СВЕГА 65 - - 65 

УКУПНП 474 357 268 1099 

 

Редни 

брпј 
Листа студијских прпграма 

Прва 

гпдина 

Друга 

гпдина 

Трећа 

гпдина 
Укупнп 

Уписани 2015/16 – Пснпвне струкпвне студије 

1 ПСС Екпнпмија и туризам 410 349 285 1044 

СВЕГА 410 349 285 1044 

Уписани 2015/16 – Специјалистишке струкпвне студије  

1 ССС Екпнпмија и туризам 48 - - 48 

СВЕГА 48 - - 48 

УКУПНП 458 349 285 1092 

Табела: Квалитет уписаних студената 

 

ЩКПЛСКА ГПДИНА Прпсешна пцена из средое щкпле 

2011/2012 3.71 

2012/2013 3.65 

2013/2014 3.78 

2014/2015 3.76 

2015/2016 3.76 
 



 

 

ЩКПЛСКА ГПДИНА 
Минималан брпј ппена за упис 

Бучет Щкпларина 

2011/2012 89.88 73.50 

2012/2013 88.26 68.92 

2013/2014 89.68 45.78 

2014/2015 89.28 43.28 

2015/2016 87.30 58.50 

 

Табела 8.2. Стппа успещнпсти студената. Пвај ппдатак се израшунава за 

студенте кпји су диплпмирали у претхпднпј щкплскпј гпдини 2014/2015 (дп 

30.09) а заврщили студије у рпку предвиђенпм за трајаое студијскпг 

прпграма 

Р. б. 
Назив студијскпг прпграма и 

ппље 

*Брпј успещних 

студената  

**Брпј уписаних у I 

гпдину студија у 

генерацији 

успещних студената 

***%  

успещних 

студената 

ПСС - Пснпвне струкпвне студије 

1. ПСС Екпнпмија и туризам 54 409 13.20 % 

УКУПНП ПСС: 54 409 13.20 % 

 

Р. б. 
Назив студијскпг прпграма и 

ппље 

*Брпј успещних 

студената  

**Брпј уписаних у I 

гпдину студија у 

генерацији 

успещних студената 

***%  

успещних студената 

ССС – Специјалистишке струкпвне студије 

1. ССС Екпнпмија и туризам 0 - 0.0 % 

УКУПНП ССС: 0 - 0.0 % 

 

 



 

 

Укупнп 

 

ПСС+ССС 

*Брпј успещних 

студената  

**Брпј уписаних у I 

гпдину студија у 

генерацији 

успещних студената 

***%  

успещних студената 

54 409 13.20 % 

 

* Студенти кпји су диплпмирали у претхпднпј щкплскпј гпдини 2014/2015 (дп 30.09) а заврщили студије у 

предвиђенпм рпку (успещни студенти) 

** Студенти уписани у I гпдину у генерацији успещних студента кпји су заврщили 2014/2015 (из претхпдне 

кплпне) 

*** Пднпс брпја упещних студената и брпја уписаних у I гпдину у генерацији успещних студената у %. 

SWПТ анализа - извещтај 

А) УСКЛАЂЕНПСТ МЕТПДА ПЦЕОИВАОА СА ИСХПДИМА УШЕОА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Метпде пцеоиваоа су пбјективне, ппуздане, 
транспарентне, кпнтинуиранп се примеоују, 
пптстишу студенте на даље ушеое, ппдржавају 
унапред ппзнате критеријуме садржане у 
прпграму рада на наставнпм предмету; 
пцеоиваое је у директнпј вези са исхпдима 
ушеоа; прекп исхпда ушеоа студентима се 
саппщтава щта се пд оих пшекује, пднпснп 
градира се нивп пшекиваоа; активни и 
мптивисани студенти су резултат усклађенпсти 
метпда пцеоиваоа са исхпдима ушеоа. 

Интензивнија примена савремених метпда 
пцеоиваоа; унифицираое нашина усклађиваоа 
метпда пцеоиваоа са исхпдима ушеоа за групе 
предмета у пквиру студијскпг прпграма; 
недпвпљна уклађенпст система  пцеоиваоа и  
исхпда ушеоа. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Разрада метпдике исхпда ушеоа и оихпве 
дисеминације у пквиру састава за псигураое 
квалитета у виспкпм пбразпваоу и оихпва 
имплементација. На темељу кпнструисаних 
исхпда ушеоа мпже се птвприти дијалпг са 
ппслпдавцима п кпмпетенцијама струкпвних 
екпнпмиста; израда таблица исхпда ушеоа и 
ппвезиваое исхпда са пцеоиваоем студената и 
заврщним кпмпетенцијама. 

Недпстатак прирушника за исхпде ушеоа на 
српскпм језику кпји би кпристили наставници, 
студенти, али и ппслпдавци; неппстпјаое 
јединственпг система вреднпваоа исхпда ушеоа. 



 

 

Б) ДПСТУПНПСТ ИНФПРМАЦИЈА П СТУДИЈАМА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Свим пптенцијалним студентима пмпгућен је 
пптпунп бесплатан приступ интернету; све 
инфпрмације у вези са уписпм су дпступне у 
щтампанпј (инфпрматпр и пгласна табла) и 
електрпнскпј верзији (сајт); интензивна 
прпмпција Щкпле у Бепграду и Србији; ппстпјаое 
прпмптивнпг филма п Щкпли; присуствп на 
сајмпвима туризма и сајмпвима пбразпваоа; 
равпј интернпг мпдела праћеоа квалитета 
студената. 

Недпстатак интернет кпнекције или 
неппседпваое сппственпг рашунара; немпгућнпст 
свакпдневнпг ппсећиваоа пгласнпг прпстпра 
Щкпле; лпщ материјални пплпжај студената; 
нелпјална кпнкуренција приватних факултета. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Дплазак нпве генерације студената кпје су 

псппспбљени за кприщћеое савремених 

инфпрмаципних технплпгија и страних језика; 

развпј екстернпг мпдела праћеоа квалитета 

студената. 

Недпвпљна пбјективнпст инфпрмација п 

услпвима уписа студената на приватним 

виспкпщкплским устанпвама. 



 

 

ПРЕППРУКЕ: 

Щкпла ће настпјати да мптивище щтп већи брпј средопщкплаца, кпји су са пдлишним 
успехпм заврщили средоу щкплу, да упищу пснпвне струкпвне студије на Виспкпј 
туристишкпј щкпли, какп би пбезбедила да студенти имају задпвпљавајући нивп претхпдних 
знаоа. Упшенп је да је средопщкплски успех будућих студената Щкпле у сталнпм ппрасту и 
да сада изнпси вище пд 4,00.  

У нареднпм перипду Щкпла ће за наставнике и сараднике прганизпвати пбуку за 
примену нпвпусппстављенпг система праћеоа рада и пцеоиваоа знаоа студената, кап и 
пбуку за примену савремених метпда пцеоиваоа.  

Щкпла ће припремити сву неппхпдну дпкументацију какп би се на унификпван нашин 
евидентирап успех студената у испуоаваоу предиспитних пбавеза и ппдаци ушинили 
транспарентним и дпступним студентима кпји ће усписати нпве студијске прпграме.  

Щкпла ће припремити ппсебан прпграм дппунске наставе, намеоен студентима кпји 
су апсплвирали тпкпм ппследоих пет гпдина, а јпщ увек нису диплпмирали, какп би их 
мптивисала и ппмпгла им да пкпншају студије.  
Ппређеоем успещнпсти на студијама пп старпм и нпвпм прпграму у Щкпли закљушује се да 
је успех студената кпји студирају пп нпвпм прпграму знатнп бпљи.  

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 8. 

 
Прилпг 8.1 Преглед брпја студената пп гпдинама студија на студијскпм прпграму 
ЕКПНПМИЈА И ТУРИЗАМ. 

Прилпг 8.2 Пдлука п усвајаоу Правила п студираоу на пснпвним и специјалистишким струкпвним 

студијама. 

Прилпг 8.3 Правила п студираоу на пснпвним и специјалистишким струкпвним студијама. 

Прилпг  8.4 Пдлука п усвајаоу Правилника п пплагаоу испита. 

Прилпг  8.5 Правилник п пплагаоу испита. 

Прилпг  8.6 Пдлука п усвајаоу Правилника o диплпмскпм (заврщнпм) раду. 

Прилпг  8.7 Правилник п диплпмскпм (заврщнпм) раду. 

Прилпг  8.8 Пдлука п усвајаоу Правилника п пствариваоу струшне праксе. 

Прилпг  8.9 Правилник п пствариваоу струшне праксе. 

Прилпг 8.10 Расппдела студената пп заврщеним средоим щкплама  за генерације пд 2011. дп 2015. 

гпдине.  

Прилпг 8.11 Статистика пплагаоа испита пп предметима за генерације пд 2011. дп 2015. гпдине. 

Прилпг 8.12 Анкета студената п прпцени услпва и прганизације студијскпг прпграма. 

Прилпг 8.13 Пбјективнпст пцеоиваоа. 

Прилпг 8.14 Кпнкурс за упис студената у щкплскпј 2015/2016. 

Прилпг 8.15 Рещеое п именпваоу кпмисије за пријем студената. 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 9: Квалитет учбеника, библиптешких и инфпрматишких ресурса 

СТАНДАРД 9:  КВАЛИТЕТ УЧБЕНИКА, БИБЛИПТЕШКИХ И ИНФПРМАТИШКИХ РЕСУРСА  

Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса пбезбеђује 
се дпнпщеоем и спрпвпђеоем пдгпварајућег ппдзакпнскпг акта.  

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује квалитет учбеника, 
литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса утврђиваоем стандарда квалитета и 
ппступака за пбезбеђеое квалитета, укљушујући и ппдстицајне и кпрективне мере. 

  
Щкпла ппседује струшну библиптеку, шитапницу, скриптарницу, рашунарски центар и развија 

издавашку делатнпст. Студентима су пбезбеђени учбеници и друга дппунска литература неппхпдна за 

савладаваое градива и други пбразпвни рад. 

Настава из свакпг предмета је ппкривена пдгпварајућим учбеницима и другим ушилима кпји 

се налазе у Библиптеци Щкпле. Силабуси за сваки предмет се налазе у електрпнскпј фпрми и 

дпступни су на интернет страници Щкпле. 

Щкпла је усвпјила Правилник п издавашкпј делатнпсти и у складу са оим врщи прпцену и 

кпнтрплу квалитета учбенишке литературе с аспекта садржаја, структуре, стила и пбима. Пна 

литература кпја не задпвпљва утврђене критеријуме се ппбпљщава или ппвлаши и замеоује 

квалитетнијпм. 

Библиптека распплаже изузетнп квалитетнпм литературпм кпја ппкрива разлишите пбласти, 

кап щтп су: екпнпмија, правп, туризам, уметнпст, страни језици (енглески, француски, немашки, 

руски) и сл. Библиптешки фпнд шини и референсна литература: енциклппедије, решници, лексикпни; 

серијске публикације, кап и диплпмски радпви студената. У пквиру издавашке делатнпсти, Щкпла 

припрема, уређује и издаје наушнп-струшни шасппис „Туристишкп ппслпваое“, кпји припада 

категприји М53 наушних шаспписа. Библиптека ппседује 3909 библиптешких јединица и распплаже са 

20 места. У свпм ппслпваоу, Библиптека кпристи систем електрпнске каталпгизације COBISS, кпји је у 

складу са свим наципналним и међунарпдним стандардима прпписаним за пбављаое библиптешке 

делатнпсти. У склппу библиптеке се налази и шитапница са 10 рашунара кпји су дпступни студентима 

тпкпм целе гпдине.  

Пппуоаваое фпнда врщи се куппвинпм, ппклпнпм или разменпм. Щкпла улаже знашајна 

нпвшана средства у куппвину коига и шаспписа какп би Библиптека била щтп бпље ппремљена 

савременпм и адекватнпм литературпм. Литературу кпју не ппседује у свпм фпнду Библиптека 

набавља путем међубиблиптешке ппзајмице и међубиблиптешке размене  са другим библиптекама у 

земљи, али и у инпстранству и на тај нашин је шини дпступнпм кприсницима. 

У рашунарскпм центру, студентима је на распплагаоу 10 рашунара и бесплатан приступ 

интернету. 

У библиптеци ради један библиптекар и један коижнишар, а врста и степен оихпве струшне 

спреме у складу су са наципналним и еврппским стандардима.  

Кпмпентентнпст и мптивисанпст пспбља за ппдрщку у библиптеци, шитапници и рашунскпм 

центру  се редпвнп прати и пцеоује крпз анкетираое студената. 

Студенти се систематски уппзнају са нашинпм рада у библиптеци и рашунскпм центру. 



 

 

Перипдишнп студенти врще пцену рада библиптеке путем анкетираоа. Анкетним листпвима 
се вреднују: прганизација рада Библиптеке, структура библиптешкпг материјала, оегпва 
распплпживпст и дпступнпст, кап и прпфесипналнпст пспбља Библиптеке.  

Анкета кпја се пднпси на рад Библиптеке дата је пп гпдинама и пбједиоенп за перипд пд 

2012-2016. гпдине на узпрку пд 199 испитаника. У извещтајима су приказани резултати анкетираоа. 

Студенти су дпбрим пценама пценили струшнпст и прпфесипналнпст пспбља, дпк су услпви рада у 

Библиптеци пцеоени нещтп слабије. Пве пцене ппдразумевају да ће Щкпла у спрпвпђеоу 

кпрективних мера у нареднпм перипду тежити ппправљаоу услпва рада Библиптеке. 

Библиптека и шитапница се налазе  у пдгпварајућем делу зграде Щкпле какп би биле лакп 

дпступне кприсницима и какп би пни имали адекватне услпве пптребне за несметан рад.  

Табела 9.1. Брпј и врста библиптешких јединица 

Р.б. Библиптешке јединице Брпј 

1. Коиге на српскпм језику 1779 

2. Коиге на страним језицима 598 

3. Коиге на језицима наципналних маоина - 

 УКУПНП 2377 
1. Мпнпграфије на српскпм језику 817 

2. Мпнпграфије на страним језицима 574 

3. Мпнпграфије на језицима наципналних маоина - 

 УКУПНП 1391 
1. Шаспписи на српскпм језику 13 

2. Шаспписи на страним језицима 12 

3. Шаспписи на језицима наципналних маоина - 

 УКУПНП 25 
1. Учбеници на српскпм језику 96 

2. Учбеници на страним језицима 20 

3. Учбеници на језицима наципналних маоина - 

 УКУПНП 116 
СВЕГА 3909 

 



 

 

Табела 9.2. Назив учбеника и мпнпграфија дпступна студентима на 
студијскпм прпграму 

Р.Б Наслпв Аутпр-и Издаваш Предмет-и 

1.  
ПСНПВИ ЕКПНПМИЈЕ 

др Зпран 

Миленкпвић 
ВТЩСС Пснпви екпнпмије 

2.  
СПЦИПЛПГИЈА 

др Милан Скакун 

др Ђпрђе Шпмић 
ВТЩСС Спциплпгија 

3.  

СТАТИСТИКА СА ПРИМЕНПМ У 

ТУРИЗМУ 
др Виплета Тпщић ВТЩСС Статистика у туризму 

4.  
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

СТАТИСТИКЕ 
др Виплета Тпщић ВТЩСС Статистика у туризму 

5.  
ЕКПНПМСКИ АСПЕКТИ 

ТУРИЗМА 
др Маја Ћпсић ВТЩСС Екпнпмика туризма 

6.  
ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА др Снежана Щтетић ВТЩСС 

Туристишка 

гепграфија 

7.  
ППСЛПВНП ПРАВП У ТУРИЗМУ  

др Милан Скакун 

мр Урпщ Скакун 
ВТЩСС Ппслпвнп правп  

8.  
ИМПРЕСИЈЕ мр Весна Радпјшић ВТЩСС 

Културнп наслеђе и 

туризам 

9.  
ППСЛПВАОЕ ТУРИСТИШКИХ 

АГЕНЦИЈА  

др Бранислав 

Рабптић 

др Весна Спасић 

ВТЩСС 
Ппслпваое 

туристишких агенција  

10.  
МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ др Виплета Тпщић ВТЩСС Маркетинг у туризму 

11.  
РАШУНПВПДСТВП У ТУРИЗМУ 

др Зпран 

Миленкпвић 
ВТЩСС 

Рашунпвпдствп у 

туризму 

12.  
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

РАШУНПВПДСТВА 

др Зпран 

Миленкпвић 
ВТЩСС 

Рашунпвпдствп у 

туризму 

13.  
МЕНАЧМЕНТ ТУРИСТИШКЕ 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 
др Гепрги Генпв ВТЩСС 

Меначмент тури. 

дестинације 

14.  
МЕНАЧМЕНТ ХПТЕЛСКИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 
др Гепрги Генпв ВТЩСС 

Ппслпваое хптелских 

предузећа 

15.  
ИНФПРМАТИКА У ТУРИЗМУ др Раде Станкић ВТЩСС 

Инфпрматика у 

туризму 



 

 

Маркп Станкић 

16.  
МЕНАЧМЕНТ У САПБРАЋАЈУ др Небпјща Кпларић ВТЩСС Сапбраћај и туризам 

17.  
СЕЛЕКТИВНИ ПБЛИЦИ 

ТУРИЗМА 

др Бранислав 

Рабптић 
ВТЩСС 

Селективни пблици 

туризма 

18.  
ЕЛЕКТРПНСКП ППСЛПВАОЕ др Раде Станкић ВТЩСС 

Електрпнскп 

ппслпваое у туризму 

19.  
МЕНАЧМЕНТ КВАЛИТЕТА У 

ТУРИЗМУ 
др Маја Ћпсић ВТЩСС 

Управљаое 

квалитетпм у туризму 

20.  
УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА  

др Гпран Милпщевић 

др Живкп Кулић 
ВТЩСС 

Управљаое људским 

ресурсима у туризму 

21.  
ПСНПВИ ПРАВА У ТУРИЗМУ 

др Милан Скакун 

мр Урпщ Скакун 
ВТЩСС Пснпви права 

22.  
ПСНПВИ РАШУНАРСТВА мр Милпщ Ницић ВТЩСС Пснпви рашунарства 

23.  
ТУРИСТИШКП ВПЂЕОЕ 

др Бранислав 

Рабптић 
ВТЩСС Туристишкп впђеое 

24.  
УСПЕЩНИ ПДНПСИ С 

ЈАВНПЩЋУ 

Скпт Катлип, Ален 

Сентер, Глен Брум 
Службени гласник 

Ппслпвнп 

кпмуницираое 

25.  
ПСНПВИ МЕНАЧМЕНТА  

др Снежана Щтетић 

др Слпбпдан 

Ппкрајац 

ВТЩСС Пснпви меначмента 

26.  
ПСНПВИ МАРКЕТИНГА Дејвид Чпбер Дата Сатус Пснпви маркетинга 

27.  
ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

др Слпбпдан 

Ппкрајац 

Мащински 

факултет УБ, 

Бепград 

Предузетнищтвп 

28.  
ENTREPRENEURSHIP Robert Hisrich 

McGraw-Hill  

International 

Edition, New York 

Предузетнищтвп 

29.  
CRISIS MANAGEMENT IN THE 

TOURISM INDUSTRY  
Glaeser D. 

Butterwort-

Heinemann, 

Oxford 

Управљаое 

ризицима и 

ресурсима у туризму 

30.  
HANDBOOK ON NATURAL 

DISASTER REDUCTION IN 
- 

World Tourism 

Organization 
Управљаое 

ризицима и 



 

 

TOURIST AREAS 

 

and World 

Meteorological 

Organization 

ресурсима у туризму 

31.  
ИЛУСТРПВАНА ИСТПРИЈА 

СВЕТА 
С. Фрај 

Вук Карачић - 

Бигз, Бепград 

Истприја 

цивилизације 

32.  
КУЛТУРНА БАЩТИНА СРБИЈЕ 

  
С. Петкпвић 

Правпславна реш, 

Нпви Сад 

Истприја 

цивилизације 

33.  
ISTORIJA UMETNOSTI H. W. Janson 

Mono i Manjana, 

Бепград 

Истприја 

цивилизације 

34.  
SREDNJПVEKOVNA CIVILIZACIJA 

ZAPADNE EVROPE 
Ž. Le Gof 

IK Zorana 

Stojanovida, 

Бепград 

Истприја 

цивилизације 

35.  
ТУРИСТИШКИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ  

С. Щтетић, Д. 

Щимишевић 
ВТЩ, Бепград 

Туристишки ресурси 

Србије 

36.  
ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА 

СРБИЈЕ 
С. Щтетић ЛИ, Бепград 

Туристишки ресурси 

Србије 

37.  
ППСЛПВНИ ТУРИЗАМ,  С.Щтетић Фпрма Б, Бепград Ппслпвни туризам 

38.  
: CONFERENCES AND 

CONVENTIONS  
T.Rogers BH,London Ппслпвни туризам 

39.  
GROUP TRAVEL de Souto, М.S. Delmar Cengage 

Туристишки прпизвпд 

и развпј дестинације 

40.  

МЕНАЧМЕНТ ТУРИЗМА И 

УГПСТИТЕЉСТВА 
Р. Марић 

Бепградска 

ппслпвна щкпла, 

Бепград 

Стратегијскп 

управљаое у 

хптелијерству 

41.  
STRATEGIJSKI MENADŽMENT 

G. Dess, G.T. Lumpkin, 

A. Eisner 

Data Status, 

Beograd 

Стратегијскп 

управљаое у 

хптелијерству 

42.  
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЧМЕНТ У 

ТУРИЗМУ 
Шерпвић, Слпбпдан 

Универзитет 

Сингидунум, 

Бепград 

Стратегијскп 

управљаое у 

хптелијерству 

43.  
МЕДИЈСКА КАМПАОА-

ПУБЛИЦИТЕТ И ПГЛАЩАВАОЕ 
Властелица, Т. 

Бепград: 

Задужбина 

Андрејевић 

Медијске 

кпмуникације 

44.  

GOING INTERNATIONAL - 

ENGLISH FOR TOURISM 
Keith Harding 

Oxford University 

Press 
Енглески језик А1, А2 



 

 

45.  
ENGLISH FOR INTERNATIONAL 

TOURISM 

Miriam Jacob & Peter 

Strutt 
Longman Енглески језик А2, А3 

46.  
STRAIGHTFORWARD 

ELEMENTARY 
Lindsay Clandfield Macmillan Енглески језик Б1 

47.  

STRAIGHTFORWARD 

PREINTERMEDIATE  
Philip Kerr Macmillan Енглески језик Б2, Б3 

48.  
DEUTSCH IM HOTEL, TEIL 1: 

„GESPRÄCHE FÜHREN“ 

Paola Barberis, Elena 

Bruno 
Max Hueber Verlag Немашки језик А1 

49.  
DEUTSCH IN HOTELERIE UND 

TOURISMUS,  
Nevenka Blaževid Školska knjiga Немашки језик А2, А3 

50.  
DEUTSCH IM HOTEL, TEIL 2: 

„KORRESPONDENZ FÜHREN“,   

Paola Barberis, Elena 

Bruno 
Max Hueber Verlag Немашки језик А2, А3 

51.  
DELFIN, TEIL 1 Grupa autora Max Hueber Verlag Немашки језик Б1 

52.  
DELFIN, TEIL 2 Grupa autora Max Hueber Verlag Немашки језик Б2 

53.  
DELFIN, TEIL 3 Grupa autora Max Hueber Verlag Немашки језик Б3 

54.  
THEMEN I AKTUELL  Grupa autora  Немашки језик Б1, Б2 

55.  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК У ТУРИЗМУ 

(СКРИПТА) 

мр Тпмислав 

Благпјевић 
 

Француски језик А1, 

А2, А3, Б1, Б2, Б3 

56.  
КРПЗ ФРАНЦУСКУ 

мр Тпмислав 

Благпјевић 
 Француски језик А2 

57.  

РУСКИЙ ЭКЗАМЕН ТУРИЗАМ  

П, 1, 2 
Група аутпра Икар 

Руски језик А1, А2, 

А3, Б1, Б2, Б3 

58.  
OПЕРАТИВНИ МЕНАЧМЕНТ Иван Багарић 

Универзитет 

Сингидунум, 

Бепград 

Пперативни 

меначмент у 

хптелијерству 

59.  
УПРАВЉАОЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА У ХПТЕЛИЈЕРСТВУ 
Слпбпдан Шерпвић 

Универзитет 

Сингидунум, 

Бепград 

Управљаое 

хптелским 

преспналпм 

60.  
HOTEL SALES AND MARKETING James R. Abbey 

American Hotel & 

Lodging 

Educational 

Institute 

Прпдаја и 

рецепцијскп 

ппслпваое 

61.  
PRINCIPLES OF FOOD AND 

BEVERAGE MANAGEMENT 
Grupa autora Pearson Меначмент хране и 



 

 

пића 

62.  
ACCOUNTING AND FINANCIAL 
ANALYSIS IN THE HOSPITALITY 
INDUSTRY 

Grupa autora Pearson 

Управљаое 

прихпдима у 

хптелијерству 

63.  HOTEL HOUSEKEEPING 
Sudhir Andrews McGraw Hill 

Меначмент 

хптелскпг 

дпмаћинства 

SWПТ анализа - извещтај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ПЦЕНЕ  

А) ППКРИВЕНПСТ ПРЕДМЕТА УЧБЕНИЦИМА И УШИЛИМА 

S      ( Strengths )  - ПРЕДНПСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБПСТИ 

Щкпла се бави издавашкпм делатнпщћу у пквиру 
кпје издаје учбенике и наушни шасппис 
„Туристишкп ппслпваое“. Сви предмети 
студијскпг прпграма, псим страних језика, 
ппкривени су учбеницима шији су аутпри 
прпфеспри щкпле. Щкпла улаже знашајна 
финансијска средства у куппвину литературе, 
какп дпмаће, такп и инпстране, релевантне за 
савладаваое студијскпг прпграма.  

Приликпм израде учбеника, не ппстпји 
мпгућнпст кпнтрпле упптребе библипграфских 
јединица са аспекта оихпве временске 
(не)актуелнпсти.   
 

O     ( Opportunities ) -  МПГУЋНПСТИ T      ( Threats ) -  ППАСНПСТИ 

Пбим учбеника би требалп прилагпдити и 
усагласити са пптерећенпщћу студената. У 
пдређенпм временскпм перипду требалп би 
врщити преиспитиваое и кпригпваое структуре 
учбеника какп би пни били усаглащени са 
прпгрампм предмета. 

Недпвпљна финансијска ппдрщка и ппмпћ 
респрних министарстава за куппвину литературе 
и издавашку делатнпст. 



 

 

Б) СТРУКТУРА И ПБИМ БИБЛИПТЕШКПГ ФПНДА 

S      ( Strengths )  - ПРЕДНПСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБПСТИ 

Структура фпнда у највећпј мери задпвпљава 
пптребе студената у смислу заступљенпсти 
учбеника и дппунске литературе. Студенти 
имају птвпрен приступ фпнду библиптеке. 
Библиптека и шитапница имају адекватне 
услпве за несметан рад.  Пд 2007. гпдине 
Библиптека кпристи систем електрпнске 
каталпгизације COBISS, кпји је у складу са 
свим наципналним и међунарпдним 
стандардима за пбављаое библиптешке 
делатнпсти. Пд 2008. гпдине, наставнп и 
ненаставнп пспбље имају мпгућнпст 
приступа електрпнским шаспписима и 
коигама путем КпБСПН-а. Адекватна 
ппремљенпст библиптеке инфпрматишким 
средствима. Кприщћеое интернет мреже и 
претраживаое база ппдатака за студенте је 
бесплатнп.  
Дпбра међубиблиптешка сарадоа са 
факултетима и виспкпщкплским устанпвама 
из земље и регпна.  
Адекватна кпмпетентнпст и мптивисанпст 
пспбља заппсленпг у библиптеци кпје је 
спремнп за пружаое струшне ппмпћи 
кприсницима (студентима, наставнпм и 
ненаставнпм пспбљу). 

Недпстатак прпстпра за смещтај библиптешке 
грађе, ппщтп прпстприју библиптеке 
тренутнп кпристе две щкпле. Недпвпљна 
мпбилнпст пспбља заппсленпг у библиптеци. 
 

O     ( Opportunities ) -  МПГУЋНПСТИ T      ( Threats ) -  ППАСНПСТИ 

Интензивирати и прпщирити 
међубиблиптешку сарадоу са факултетима и 
виспкпщкплским устанпвама из инпстранства 
са аспекта, пре свега, међубиблиптешке 
размене и ппзајмице. 

Недпвпљна финансијска ппдрщка респрних 
министарстава за куппвину литературе, кап и 
за мпбилнпст и струшнп усаврщаваое пспбља 
заппсленпг у библиптеци. 

ПРЕППРУКЕ: 

 Перипдишнп спрпвпдити анкету п сампвреднпваоу делатнпсти Библиптеке;  

 Пбавити статистишкп мереое ппзајмице;  

 Наставити са кпнтинуиранпм пбукпм шланпва Библиптеке у циљу ефикаснијег 
кприщћеоа библиптеке и псталих инфпрмаципних ресурса;  

 Креирати ппдатке п Библиптеци на сајту Щкпле;  

 Пбезбедити већи прпстпр за рад Библиптеке (већи брпј места у шитапници, већи 
прпстпр за смещтај фпнда и канцеларијски прпстпр);  



 

 

 Недпстатак прпстпра је разлпг щтп приступ фпнду није слпбпдан у складу са 
стандардима виспкпщкплских библиптека у Еврппи. Ппвећаое распплпживпг 
прпстпра пмпгућава ствараое услпва за слпбпдан приступ шланпва Библиптеке 
библиптешкпм фпнду, накпн шега би требалп пбезбедити сигурнпсне траке за коиге и 
кoнтрплне пунктпве на узлазу у Библиптеку;  

 Израдити  библипграфије истраживаша. 

  

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 9. 

 

Прилпг 9.1 Пдлука п усвајаоу Правилника п издавашкпј делатнпсти. 

Прилпг 9.2 Правилник п издавашкпј делатнпсти. 

Прилпг 9.3  Пппис инфпрматишких ресурса. 

 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 10: Квалитет управљаоа виспкпщкплскпм устанпвпм и квалитет ненаставне 
ппдрщке 

СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАОА ВИСПКПЩКПЛСКПМ УСТАНПВПМ  И  КВАЛИТЕТ  

НЕНАСТАВНЕ  ППДРЩКЕ  

Квалитет управљаоа виспкпщкплскпм устанпвпм и квалитет ненаставне ппдрщке се 
пбезбеђују утврђиваоем надлежнпсти и пдгпвпрнпсти пргана управљаоа и јединица за 
ненаставну ппдрщку и перманентним праћеоем и прпверпм оихпвпг рада. 
 
Надлежнпсти и пдгпвпрнпсти свих пргана у прганизацији и управљаоу Виспкпм 
туристишкпм щкплпм струкпвних студија утврђени су Закпнпм п виспкпм пбразпваоу и 
Статутпм Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. 
 
Пргани управљаоа Виспкпм туристишкпм щкплпм струкпвних студија су: Савет Виспке 
туристишке щкпле струкпвних студија и директпр. Савет Виспке туристишке щкпле 
струкпвних студија је највищи управни прган Виспке туристишке щкпле струкпвних студија 
кпји пдлушује п најзнашајнијим питаоима кпја се тишу рада Виспке туристишке щкпле 
струкпвних студија, щтп укљушује: планираое и развпјну пплитику, кприщћеое средстава 
Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија, усвајаое Статута Виспке туристишке  щкпле 
струкпвних студија и усвајаое заврщнпг рашуна. Дана 27.05.2010. гпдине кпнституисан је 
Савет Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија пп нпвпм Закпну п виспкпм 
пбразпваоу. 
 Директпр је ппслпвпдни прган Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија. 
Директпр представља и заступа Виспку туристишку  щкплу струкпвних студија у земљи и 
инпстранству, неппсреднп рукпвпди оеним радпм, предлаже пснпве ппслпвне пплитике 
и пдгпвара за пствариваое пбразпвне и наушнп-струшне делатнпсти Виспке туристишке  
щкпле струкпвних студија. Директпр се именује из реда прпфеспра сталнп заппслених у 
Виспкпј туристишкиј  щкпли струкпвних студија. Директпру у раду ппмажу два ппмпћника 
из реда прпфеспра. 
 Највищи струшни прган Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија је Наставнп веће. 
Веће пдлушује п најважнијим питаоима наставе и истраживашкп-струшнпг рада, 
укљушујући дпнпщеое истраживашкп-развпјнпг прпграма, даје предлпг за наставне 
планпве и прпграме и дпнпси гпдищои издавашки план.  
 Студентски парламент Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија је прган прекп 
кпјег студенти пстварују свпја права и щтите свпје интересе.  
 Секретаријат Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија пбавља правне, кадрпвске, 
рашунпвпдствене, административне, технишке и друге ппслпве, кпји су пд заједнишкпг 
интереса за пбављаое делатнпсти Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија. 
 Виспка туристишка  щкпла струкпвних студија је усвпјила Правилник п раду Савета 
Щкпле (Прилпг 10.7), кап и Правилник п раду Наставнпг већа (Прилпг 10.9).  
Наведеним ппщтим актима се пбезбеђује ппщти квалитет рада пргана Виспке туристишке  
щкпле струкпвних студија.  
 Ненаставнп пспбље Виспке туристишке  щкпле струкпвних студија шини 15 шланпва. 
Пни ушествују у пбезбеђеоу услпва за нпрмалнп функципнисаое Виспке туристишке  
щкпле струкпвних студија. Оихпв рад се пгледа у прганизпваоу студентске службе (2 
изврщипца), библиптеке (2 изврщипца), инфпрмаципнпг система (1 изврщилац), правне 
службе (1 изврщилац), финансијских ппслпва (3 изврщипца), ппслпви пдржаваоа 
хигијене (3 изврщипца), дактилпграф (1 изврщилац), дпмаћин (1 изврщилац), ппслпвни 



 

 

секретар (1 изврщилац). Ненаставнп пспбље пп квалификацијама и брпју задпвпљава 
закпнпм прпписане стандарде. Рад и делпваое пргана управљаоа, пргана ппслпвпђеоа 
и псталих ппдлпжни су пцеоиваоу пд стране наставнпг и ненаставнпг пспбља путем 
анкета. 
Виспка туристишке  щкпле струкпвних студија систематски прати и пцеоује 
прганизаципни квалитет и предузима пдгпварајуће мере за кпрекцију, укпликп се за тп 
укаже пптреба. 
Ппсебнп се пбраћа пажоа на квалитет пднпса пргана управљаоа, пргана ппслпвпђеоа и 
ненаставнпг пспбља са студентима. Виспка туристишка  щкпла струкпвних студија ппсебнп 
пбезбеђује перманентнп пбразпваое и усаврщаваое управљашкпг и ненаставнпг пспбља 
на прпфесипналнпм плану. 

  Прилпг 10.7 : Ппслпвник п раду Савета 
  Прилпг 10.9 : Ппслпвник п раду Наставнпг већа 
  Прилпг 10.10: Рещеое п именпваоу директпра 
  Прилпг 10.5 : Анкета заппслених п квалитету рада управе  

Услпви и ппступак засниваоа раднпг пднпса и напредпваоа ненаставнпг пспбља утврђен 
је Правилникпм п раду и Правилникпм п систематизацији радних места, а пви 
правилници су јавнп дпступни. 
Рад и делпваое управљашкпг и ненаставнпг пспбља ппдлпжни су пцеоиваоу пд стране 
наставника, ненаставнпг пспбља и студената путем упитника и анкета, кап и пцени јавнпг 
моеоа. 
Брпј и квалитет ненаставнпг пспбља пдређен је у складу са стандардима за акредитацију. 
Перманентнп пбразпваое и усаврщаваое управљашкпг и ненаставнпг пспбља, на 
прпфесипналнпм плану, пбезбеђује се крпз ушещће на семинарима и у радним групама. 
 

SWПТ анализа - извещтај 

А) ДЕФИНИСАНПСТ НАДЛЕЖНПСТИ ПРГАНА УПРАВЉАОА, ППСЛПВПЂЕОА 
И СТРУШНИХ ПРГАНА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Ппдела надлежнпсти између пргана 
управљаоа, ппслпвпђеоа и струшних пргана 
у складу са Статутпм. 

Правилници не мпгу предвидети сваку 
ситуацију. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Надлежнпсти се временпм мпгу јасније 
диференцирати. 
 

Мпгућнпст сукпба надлежнпсти. 



 

 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ  

 Прган управљаоа је Савет кпји брпји 17 шланпва. Прган ппслпвпђеоа је директпр. 
Струшни прган је Наставнп веће. 
Статут, Ппслпвник п раду Савета и Наставнпг већа и правилници Виспке туристишке щкпле 
струкпвних студија су јавнп дпступни, а перипдишнп се јавља пптреба за оихпвим 
преиспитиваоем и прилагпђаваоем нпвпнасталим пкплнпстима. 
У нареднпм перипду пратити примену Статута, Ппслпвника п раду Савета и Наставнпг 
већа и Правилника п раду Виспке туристишке щкпле струкпвних студија и, пп пптреби, 
врщити кпрекције. 

Б) ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАОА ИНСТИТУЦИЈПМ 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Савет је експедитивнији и флексибилнији у 
раду у пднпсу на раније рещеое - Управни 
пдбпр. 

Представник псниваша није именпвап 
шланпве Савета. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Експедитивнпст и флексибилнпст у раду. Мпгућнпст негативнпг утицаја Савета на 
избпр директпра. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ  

Инсистирати кпд псниваша да именује шланпве Савета Виспке туристишке щкпле струкпвних 

студија, какп би Савет бип кпмплетан. Пбратити се пснивашу писменим путем ради именпваоа 

шланпва Савета. 

В) ПРАЋЕОЕ И ПЦЕОИВАОЕ КВАЛИТЕТА РАДА СТРУШНИХ СЛУЖБИ И 
НЕНАСТАВНПГ ПСПБЉА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија, 
кап једна пд најстаријих виспких щкпла, има 
прпфесипналан струшни и ненаставни кадар. 

Недпвпљна заинтереспванпст интерних  
кприсника за ушещће у анкетама и 
предлпзима за кпрекције. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Прикупљаое инфпрмација крпз анкете и 
кпрекције рада. 

Недпстатак механизама за санкципнисаое 
кприсника збпг неушещћа. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ  

Неппхпднпст увпђеоа механизма за щиру заинтереспванпст кприсника за ушещће у 
анкетама и предлагаое  мера и нашина кпрекције рада у целини.  



 

 

Г) ДЕФИНИСАНПСТ И ДПСТУПНПСТ УСЛПВА ЗА НАПРЕДПВАОЕ 
НЕНАСТАВНПГ ПСПБЉА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Прган ппслпвпђеоа Виспке туристишке щкпле 
струкпвних студија ппказује јаснп ппредељеое за 
напредпваое ненаставнпг пспбља. 

Недпвпљна заинтереспванпст  кприсника за 
ушещће у даљпј едукацији. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Сталне мпгућнпсти за пправдан напредак 
заппслених у складу са пптребама рада и радним 
местима. 

Пснпвни недпстатак је структура щкплске спреме 
заппслених. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ  

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија би у нареднпм перипду мпгла дпнети акт кпјим би, 

на унапред ппзнат и дпступан нашин, заппсленп ненаставнп пспбље билп уппзнатп са услпвима и 

мпгућнпстима за даље напредпваое. Дпнпщеоем пваквпг акта, заппслени би дпдатнп били 

стимулисани за квалитетнији рад и ппстизаое бпљег успеха. 

Д) ДПСТУПНПСТ РЕЛЕВАНТНИХ ИНФПРМАЦИЈА П РАДУ  СТРУШНИХ 
СЛУЖБИ И ПРГАНА УПРАВЉАОА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Рад струшних служби и пргана управљаоа је 
свакпдневнп излпжен пцени и увиду кприсника, 
а у раду Савета су и три представника кприсника-
студената. 

Слаба заинтереспванпст кприсника за 
кприщћеое дпступних инфпрмација. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Јпщ већа птвпренпст и транспарентнпст  у раду. Незаинтереспванпст кприсника услед великпг 
брпја инфпрмација. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ  

 Пфпрмити маое групе кприсника пп гпдинама студија кпје би свепбухватнп пратиле и 

уппзнавале пстале кприснике са радпм струшних служби и пргана управљаоа. 

Ђ) ПЕРМАНЕНТНП УСАВРЩАВАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ НЕНАСТАВНПГ ПСПБЉА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Ппслпдавац би дпбип квалитетније и 
струшније заппслене.  

Маоа заинтереспванпст заппслених. 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Бпља и струшнија прганизација и квалитет 
ненаставнпг рада. 

Збпг малпг брпја заппсленпг ненаставнпг 
пспбља маоа заинтереспванпст кприсника. 

ПРЕДЛПГ МЕРА И АКТИВНПСТИ  

Тпкпм ппследоих гпдину дана, вище заппслених из редпва ненаставнпг пспбља Виспке 

туристишке щкпле струкпвних студија заврщили су вищи степен струшнпг пбразпваоа у пднпсу на 

пнај кпји су имали пре заппслеоа, и директпр им је пмпгућип, схпднп нпвпм нивпу пбразпваоа и 

даље напредпваое. 



 

 

Ушинити дпступнијим свакп усаврщаваое и пбразпваое ненаставнпг пспбља, а ппсебнп пнпг за 

кпје се укаже пптреба Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 10. 

Прилпг  10.1 Брпј ненаставних радника сталнп заппслених у Виспкпј туристишкпј щкпли. 

Прилпг  10.2 Извпд из Статута Виспке туристишке щкпле струкпвних студија. 

Прилпг  10.3 Щематска прганизаципна структура Виспке туристишке щкпле. 

Прилпг  10.4 Анкете студената п прпцени квалитета рада пргана управљаоа и рада струшних 

служби. 

Прилпг 10.5 Анкета заппслених п квалитету рада управе. 

Прилпг 10.6 Пдлука п усвајаоу Ппслпвника п раду Савета Щкпле. 

Прилпг 10.7 Ппслпвник п раду Савета Щкпле. 

Прилпг 10.8 Пдлука п усвајаоу Ппслпвника п раду Наставнпг већа. 

Прилпг 10.9 Ппслпвник п раду Наставнпг већа. 

Прилпг 10.10 Пдлука п именпваоу директпра. 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 11: Квалитет прпстпра и ппреме 

 

СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРПСТПРА И ППРЕМЕ 

а) Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда  

Ппис стаоа 

Виспка туристишка щкпла распплаже прпстпрпм неппхпдним за квалитетнп извпђеое 
свих пблика наставе, укупне ппврщине 3.797,94 м2, пкп 3 м2 брутп прпстпра пп студенту.  
 

Щкпла је пбезбедила прпстпр кпји испуоава пдгпварајуће технишке и хигијенске 
услпве и тп: 

 прпстприје за извпђеое наставе (амфитеатре, сале, ушипнице и кабинете за   
инфпрматику); 

 библиптешки прпстпр; 

 шитапницу; 

 пдгпварајући радни прпстпр – кабинете за наставнике и струшне сараднике; 

 местп у прпстпријама за наставу за свакпг студента (1676 места); 

 прпстпр за административне ппслпве и 8 канцеларија за секретаријат и пптребе 
студентске службе; 

 прпстприје за рад студената (Студентски парламент).                     
 

Щкпла је пбезбедила ппрему за савременп извпђеое наставе, па у раду са 
студентима, ппред псталпг, кпристи: рашунаре, паметне табле, видеп-бим прпјектпре, 
прпјектпрскп платнп, кпнференцијски систем, бежишне микрпфпне, миксете,  ппјашала,  
звушни систем,  графпскппе, скенере, презентере, DVD плејере и др. Сви амфитеатри и 
ушипнице за наставу су ппкривени интернет прикљушкпм. 

Ппрему шија вреднпст превазилази некпликп хиљада евра, кап и капиталну ппрему 
шија вреднпст прелази 10.000 евра щкпла не ппседује, јер за извпђеое наставнпг прпцеса тп 
није неппхпднп.  

Щкпла редпвнп и квалитетнп пдржава прпстпр и ппрему неппхпдну за несметанп 
пбављаое свпје делатнпсти. Щкпла, ради пбезбеђеоа несметанпг функципнисаоа 
електрпнске и друге ппреме, развија прпцедуре за оихпвп редпвнп пдржаваое и редпвнп 
сервисираое. Ппсебним ппступцима Щкпла пбезбеђује раципналну набавку и упптребу 
пптрпщнпг материјала. Щкпла врщи псавремеоиваое ппреме према планпвима набавке 
ппреме, у складу са финансијским планпм и реалним мпгућнпстима. 

Квалитет прпстпра и ппреме Щкпле пбезбеђује се: дпследнпм применпм закпнских 
регулатива и утврђених стандарда и ппступака за пдржаваое прпстпра и ппреме, пднпснп за 
набавку ппреме и пптрпщнпг материјала; усклађиваоем прпстпрних капацитета и ппреме са 
пптребама наставнпг прпцеса у складу са брпјем студената и пдгпварајућим стандардима; 
анкетираоем студената и заппслених п квалитету прпстпра и ппреме; праћеоем и 
кпнтрплпм квалитета рада пдгпварајућих служби за пдржаваое прпстпра и ппреме; 
предузимаоем кпрективних мера ради ефикаснијег пдржаваоа прпстпра и ппреме.  

Щкпла прати и усклађује свпје прпстпрне капацитете и ппрему са пптребама 
наставнпг прпцеса и брпјем студената.  

Распплпживи прпстпр и ппрема пбезбеђују квалитетнп извпђеое наставе у складу са 
пптребама студијскпг прпграма на студијама првпг и другпг степена. 
 



 

 

Сви рашунари у Щкпли су структуриранп умрежени. Збпг специфишнпсти захтева, при 
реализацији пве мреже примеоена су најнпвија технплпщка дпстигнућа из пве пбласти – 
бежишна технплпгија рашунарскпг умрежаваоа. Щкпла развија мпдеран инфпрмаципни 
систем кпји ће унапредити све аскпекте администрације и студираоа. Тиме щкпла 
пмпгућава свим заппсленима и студентима непметан приступ разлишитим врстама 
инфпрмација у електрпнскпм пблику и инфпрмаципним технплпгијама, какп би се те 
инфпрмације кпристиле у наушнп-пбразпвне сврхе. 
 

Щкпла у свпм саставу има две кпмпјутерске ушипнице кпје имају укупну ппврщину 
205m2, а у оима се налази 47 рашунара кпји служе за извпђеое наставе . 

У шитапници щкпле се налази десет рашунара кпји су дпступни студентима, бесплатнп. 
Свим рашунарима у шитапници је пбезбеђен интернет прикљушак. Студентима је пмпгућенп 
бесплатнп кприщћеое щтампаша, скенера, фптпкппир апарата и нарезиваое CD и DVD 
материјала. 

Квалитет прпстпра и ппреме се пбезбеђује крпз оихпв адекватан пбим и структуру. 
Виспка туристишка щкпла ппседује примерене прпстпрне капацитете пптребне за квалитетнп 
и успещнп пбразпваое студената. Евалуацијпм рада Щкпле и оених саставних делпва пд 
стране студената упшена је прпсешна пцена студената пд 3,64 пп свим критеријумима.  
 

Најнижа пцена наставнпг пспбља пднпсила се на сппљащои изглед щкпле 4,20, а 
највища на пдржаваое хигијене и расппред наставе 4,80. 

 

 
 

 

Најнижа пцена ненаставнпг пспбља пднпсила се на сппљащои изглед щкпле 4,40, а највища 

на унутращопст щкпле 4,80. 

 



 

 

 

SWПТ анализа - извещтај 

А) УСКЛАЂЕНПСТ ПРПСТПРНИХ КАПАЦИТЕТА СА УКУПНИМ БРПЈЕМ СТУДЕНАТА, 
АДЕКВАТНПСТ ТЕХНИШКЕ И ПСТАЛЕ ППРЕМЕ, УСКЛАЂЕНПСТ КАПАЦИТЕТА ППРЕМЕ 
СА БРПЈЕМ СТУДЕНАТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     (Weakness) - СЛАБПСТИ 

Прпстпрни капацитети Щкпле су у складу са 
брпјем студената, у смислу да је наставу увек 
мпгуће прганизпвати такп да сви студенти 
имају свпје местп; технишка ппрема 
(прпјекципна средства, пзвушеое) је 
усклађена са велишинпм сала и брпјем 
студената; Щкпла ппседује библиптеку са 
шитапницпм кпја распплаже са десет 
рашунара прекп кпјих студенти имају 
кпнтинуирани, бесплатни приступ интернету; 
щкпла има на распплагаоу две рашунарске 
ушипнице кпје се кпристе за инфпрматишке 
предмете; сервер на кпјем се налази 
интернет; презентација и инфпрмаципни 
систем Щкпле и брзина интернет везе су 
вище негп дпвпљни да ппслуже заппслене, 
активне студенте, кап и све заинтереспване 
из Щкпле. 

Климатизација и псветљеое нису адекватни 
у највећпј сали; рашунарске ушипнице мпгу да 
приме мали брпј студената, такп да настава 
мпра да се прганизује у вище термина; 
рашунари застаревају мнпгп брже пд других 
наставних средстава, такп да ппстпји пбавеза 
оихпвпг сталнпг унапређиваоа, щтп захтева 
дпдатна материјална улагаоа; једна 
рашунарска ушипница се кпристи услужнп, јер 
припада Виспкпј технишкпј щкпли (дплази дп 
преклапаоа термина пдржаваоа наставе; 
рашунари су застарели и не ппстпји 
мпгућнпсти да Щкпла унапреди рашунарску 
ппрему; мала брзина или пнемпгућен 
приступ интернету; неадекватан нашин 
защтите рашунара, щтп пнемпгућава 
нпрмалан рад). 

O     (Opportunities) -  МПГУЋНПСТИ T      (Threats) -  ППАСНПСТИ 

Унапређеоем рашунара у макар једнпј 
ушипници ппвећап би се квалитет наставе 
(рашунари би радили брже, мпгап би да се 
пређе већи деп градива пп шасу); 

Збпг неадекватне електрп-инфраструктуре, 
варијабилитет наппна мпже пщтетити 
ппрему, дпк нестанци струје мпгу узрпкпвати 
недпступнпст сервера и сајта Щкпле; укпликп 



 

 

прпщириваоем капацитета рашунарских 
ушипница и набавкпм специјализпванпг 
спфтвера, пмпгућилп би се извпђеое вежби 
на рашунарима и из других предмета; 
укпликп би се једна пд щкпла кпје се 
тренутнп налазе у кпмплексу зграда бивще 
Пплитехнишке академије иселила, Щкпла би 
дпбила веће прпстпрне капацитете и 
мпгућнпст да птвпри јпщ једну рашунарску 
ушипницу. 

би се прекинула сарадоа са Виспкпм 
технишкпм щкплпм, мастали би прпблема у 
вези са прганизацијпм наставе на 
инфпрматишким предметима. 
 

Преппруке 

 
Квалитет прпстпра и ппреме пбезбеђује се крпз оихпв адекватан пбим и структуру. 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  ппседује пдгпварајући прпстпр у ппгледу пбима 
и структуре, такп да задпвпљава стандарде за акредитацију виспкпщкплских устанпва, кпји 
важе у ппгледу прпстпра.  
Щкпла  ће наставити да перманентнп ппбпљщава квалитет прпстпра и ппреме.  
Планиранп је сталнп праћеое ппремљенпсти наставнпг прпстпра пптребним средствима за 
наставу. 
 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 11. 

Табела 11.1 Укупна ппврщина Виспке туристишке щкпле – план щкпле 

Табела 11.2 Листа ппреме у власнищтву Виспке туристишке щкпле 

Прилпг  11.1 Пднпс укупнпг прпстпра и брпја студената на свим акредитпваним студијским 

прпграмима 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 12: Финансираое 

СТАНДАРД 12: ФИНАНСИРАОЕ ВИСПКПЩКПЛСКЕ УСТАНПВЕ  

Квалитет финансираоа виспкпщкплске устанпве пбезбеђује се крпз квалитет извпра 

финансираоа, финансијскп планираое и транспарентнпст у упптреби финансијских средстава, щтп 

дпвпди дп финансијске стабилнпсти у дугпм рпку. 

Виспкпщкплска  устанпва има дугпрпшнп пбезбеђена финансијска средства неппхпдна 
за реализацију наставнп-наушнпг прпцеса, наушнпистраживашких прпјеката, уметнишких и 
прпфесипналних активнпсти. 
 

Щкпла, за  сампсталнп пбављаое  пснпвне делатнпсти,  распплаже са  два извпра 
финансираоа: 

1) средства  кпја пбезбеђује бучет  РС , и 
2) сппствене извпре финансираоа (щкпларине). 

Средства кпја пбезбеђује  бучет  РС, за  кпнтинуиранп  пдвијаое  пснпвне делатнпсти 
уплаћују се за: плате, превпз заппслених, платни прпмет, кпмуналне и кпмуникацијске 
услуге, али не у пунпм изнпсу. Разлика се дпдаје из сппствених средстава. 

Сппствени  извпри финансираоа (щкпларине), представљају најзнашајнији  сегмент   
на кпји се пслаоа целпкупнп ппслпваое Щкпле. Висину  щкпларине за студијски прпграм 
утврђује Савет  Щкпле, уз сагласнпст Министарства. Щкпларина пбухвата накнаду  за услуге  
кпје  Щкпла  пружа   студенту  у пквиру пствариваоа  студијскпг  прпграма. Пслаоаоем на  
сппствене извпре, Щкпла  пбезбеђује  најбпље услпве за пдвијаое наставе и вежби, набавља 
неппхпдну  ппрему  за извпђеое наставе  и вежби, за наушна и струшна усаврщаваоа 
наставника и сарадника, мпдернизацију рашунарских и језишких кабинета, међунарпдну 
сарадоу, бпгату издавашку делатнпст,  инвестиције, зараде заппслених у складу са закпнпм и 
Правилникпм п мерилима за исплату зарада и других примаоа заппслених у Щкпли, и друге 
трпщкпве у складу са закпнпм. 
 

Щкпла  редпвнп  дпнпси  вищегпдищое  и гпдищое финансијске планпве, на кпјима 
се заснива целпкупнп финансијскп ппслпваое. У пквиру тпг плана, бучетирани и стварни 
трпщкпви студијскпг прпграма и целе Щкпле структурирају се и дпкументују. Анализирају се 
пдступаоа и из гпдине у гпдину се дпнпсе пдгпварајуће мере за ппбпљщаое  раципналнпг 
кприщћеоа средстава.  

Щкпла ппщтим актпм, у складу са закпнпм, уређује нашин дпнпщеоа и изврщаваоа 
финансијских пдлука.  

Квалитет финансираоа пстварује се дпследним ппщтпваоем правила и прпписа п 
припреми, разматраоу и усвајаоу Финансијскпг плана и других аката из пбласти 
финансијскпг ппслпваоа, дпследнпм кпнтрплпм расппређиваоа и кприщћеоа финансијских 
средстава, спрешаваоем ненаменскпг или нераципналнпг трпщеоа финансијских средстава 
и предузимаоем пдгпварајућих мера и акција у складу са закпнпм и Статутпм Щкпле.  

За реализацију Финансијскпг плана кпји дпнпси Савет Щкпле, задужен је Директпр 
Щкпле кпји, у складу са ппзитивним прпписима и Статутпм Щкпле, пбавља ппслпве из свпје 
надлежнпсти.  

Директпр Щкпле  је наредбпдавац за изврщеое Финансијскпг плана Щкпле. 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује јавнпст и транспарентнпст 

свпјих извпра финансираоа и нашина упптреба финансијских средстава крпз Финансијски 
извещтај. 



 

 

SWПТ анализа - извещтај 

А) ДУГПРПШНП ПБЕЗБЕЂЕОЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАСТАВУ, 
НАУШНПИСТРАЖИВАШКИ И СТРУШНИ РАД 

S      ( Strengths )  - ПРЕДНПСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБПСТИ 

Щкпла настпји да пбезбеди пптребна 
финансијска средства неппхпдна за реализацију 
наставнпг и наушнпистраживашкпг рада; извпри 
средстава, расппред и намена су јавни и на 
прпписан нашин кпнтрплисани; пбезбеђена 
средства служе, између псталпг, и за  
перманентнп усаврщаваое струшних кадрпва; 
Щкпла сампсталнп пбезбеђује финансијска 
средства за издавашку делатнпст; финансијска 
средства се кпристе за прпмпцију Щкпле; 
захваљујући примени савремене инфпрмаципне 
технплпгије, финансијскп – рашунпвпдствени 
ппслпви се пбављају брзп и ефикаснп; 
благпвременп дпнпщеое финансијских планпва 
крпз сагледаваое свих аспеката кпји су пптребни 
за ефикаснп ппслпваое Щкпле; Щкпла 
пбезбеђује јавнпст и транспарентнпст свпјих 
извпра финансираоа. 

Ушещће бучетских средстава у материјалним 
трпщкпвима Щкпле је на нискпм нивпу, такп да 
Щкпла, велики деп трпщкпва кпје би требалп 
плаћати средствима из бучета, мпра да плати из 
сппствених средстава (грејаое, електришна 
енергија, впда, пбезбеђеое, интернет). 

O     ( Opportunities ) -  МПГУЋНПСТИ T      ( Threats ) -  ППАСНПСТИ 

Бпља финансијска ппдрщка бучета Републике 
Србије пмпгући ће бпљу и дугпрпшну усклађенпст 
финансијскпг плана са пптребама Щкпле. 

Лпща екпнпмска ситуација у земљи; ппстпјаое 
нелпјалне кпнкуренције пд стране приватних 
факултета и струкпвних щкпла, шији су изнпси 
щкпларина виспки. 

Преппруке: 

С пбзирпм на тп да средства са кпјима Република кап псниваш ушествује у укупнпм 

финансираоу Щкпле, а ппсебнп у финансираоу текућих материјалних трпщкпва, прекп Министарства 

финансија и Министарства прпсвете, нису дпвпљна и не пбезбеђују жељенп и пшекиванп унапређеое 

услпва рада, Щкпла ће наставити да указује на пвај прпблем. 

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 12. 

 
Прилпг 12.1 Финансијски план. 

 Захтев за текуће издатке – 2015 

 Захтев за текуће издатке - 2016 

 Захтев за текуће издатке - 2017 

Прилпг 12.2 Финансијски извещтај за претхпдну гпдину. 

 Анализа текућих расхпда 2015. 

Прилпг 12.3 Ценпвник Виспке туристишке щкпле и структура цене щкпларине 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 13: Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 

СТАНДАРД 13:  УЛПГА СТУДЕНАТА У САМПВРЕДНПВАОУ И ПРПВЕРИ КВАЛИТЕТА  

Виспкпщкплске устанпве пбезбеђују знашајну улпгу студената у прпцесу пбезбеђеоа 
квалитета, и тп крпз рад студентских прганизација и студентских представника у телима 
виспкпщкплске устанпве, кап и крпз анкетираое студената п квалитету виспкпщкплске 
устанпве. 
 

Представници студената су шланпви Кпмисије за квалитет и Кпмисије за пбезбеђеое 
квалитета студијскпг прпграма Виспке туристишке щкпле струкпвних студија.  

 

РЕДНИ БРПЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗВАОЕ 

1.  др Снежана Щтетић прпфеспр 

2.  др Маја Ћпсић прпфеспр 

3.  др Бранислав Рабптић прпфеспр 

4.  мр Милпщ Ницић предаваш 

5.  Бпркп Зимпоић,МА струшни сарадник 

6.  Александар Радпсављевић 
сарадник за матишну коигу 

студената 

7.  Катарина Бабић студент 

Табела 13.1  Списак шланпва Кпмисије за квалитет 
 
Студентима је ушещћем у прганима Виспке туристишке щкпле струкпвних студија: 

Кпмисији за квалитет, кпмисијама за пбезбеђеое квалитета студијских прпграма, 
Студентскпм парламенту, пбезбеђена улпга и мпгућнпст да изнесу свпје мищљеое п 
стратегији, стандардима, ппступцима и дпкументима кпјима се пбезбеђује квалитет Виспке 
туристишке щкпле струкпвних студија, укљушујући и резултате сампвреднпваоа и пцеоиваоа 
квалитета Щкпле. 

 
Пбавезан елемент сампвреднпваоа виспкпщкплске устанпве јесте анкета кпјпм се 

испитују ставпви и мищљеоа студената п питаоима из свих пбласти кпје се прпверавају у 
прпцесу сампвреднпваоа и пцене квалитета рада Виспке туристишке щкпле, наставнпг 
прпграма у целпсти и оегпвих делпва кап и квалитета сампг наставнпг прпцеса и квалитет 
педагпщкп-пбразпвнпг рада наставника и сарадника у Щкпли.  
 
Пснпвни циљ ппступка анкетираоа је утврђиваое квалитета; педагпщкп-пбразпвнпг рада 
наставника и сарадника у настави Щкпле, студијскпг прпграма, управљаоа Щкплпм, рада 
служби Щкпле и кпрекција, ради ппдизаоа квалитета и фпрмираое ппдлпге за креираое 
Извещтаја п сампвреднпваоу Виспке туристишке щкпле струкпвних студија.  

 
Студенти су активнп укљушени у прпцесе перманентнпг псмищљаваоа, реализације 

развпја и евалуације студијскпг прпграма у пквиру курикулума и развпј метпда пцеоиваоа. 



 

 

SWПТ анализа - извещтај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ПЦЕНЕ  

А) УШЕЩЋЕ СТУДЕНАТА У САМПВРЕДНПВАОУ  

S      ( Strengths )  - ПРЕДНПСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБПСТИ 

Щкпла пбезбеђује ушещће студената у 
прпцесу сампвреднпваоа путем студентских 
прганизација, путем студентских 
представника у телима щкпле и путем 
спрпвпђеоа анкете п квалитету рада 
наставнпг и ненаставнпг пспбља, 
управљашких и ппслпвпдних структура кап и 
других делпва прганизаципне структуре; 
ппсебнп знашајан пблик ушещћа студената у 
прпцесу сампвреднпваоа јесте шланствп 
оихпвих представника у Кпмисији за 
пбезбеђеое квалитета; неппсреднп ушещће 
студената у прпцесу сампвреднпваоа је 
путем анкете п квалитету рада.  

Недпвпљна укљушенпст студената у 
псмищљаваое, развпј и евалуацију 
студијских прпграма кап и вреднпваое 
метпда пцеоиваоа путем свпјих 
представника у телима и прганима Щкпле; 
резултати анкете су недпступни јавнпсти. 

O     ( Opportunities ) -  МПГУЋНПСТИ T      ( Threats ) -  ППАСНПСТИ 

Интензивнија ппдрща укљушиваоа студената 
у псмищљаваое, развпј и евалуацију 
студијских прпграма кап и вреднпваое 
метпда пцеоиваоа путем свпјих 
представника у телима и прганима Щкпле пд 
стране надлежнпг министарства. 

Нелпјална кпнкуренција пд стране приватних 
факултета и струкпвних щкпла у вези са 
ушещћем студената и резулататима 
сампвреднпваоа и пцеоиваоу квалитета. 

Преппруке: 

У нареднпм перипду, на бази стешених искустава, пптребнп је унапредити индикатпре 
квалитета, сам прпцес анкетираоа студената, пбезбедити вреднпваое квалитета 
пцеоиваоа студената и псталих аспеката квалитета наставе и ненаставне ппдрщке.  

Щкпла ће наставити да унапређује систем пбезбеђеоа квалитета, уз пуну укљушенпст 
студената, студентских прганизација и Студентскпг парламента.  

Щкпла ће настпјати да јпщ вище мптивище студенте за пбјективнп вреднпваое 
квалитета, кап и да ппвећава свест и знаое студената п систему пбезбеђеоа квалитета, кап и 
пптреби да свпјим предлпзима и сугестијама дппринесу оегпвпм даљем унапређиваоу. 

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 13. 
 
Прилпг 13.1 Дпкументација кпја пптврђује ушещће студената у сампвреднпваоу и прпвери 
квалитета 

Прилпг 13.2 Анкете студената. 

 

 



 

 

Садржај 

 Стандард 14: Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета 

СТАНДАРД 14:  СИСТЕМАТСКП ПРАЋЕОЕ И ПЕРИПДИШНА ПРПВЕРА КВАЛИТЕТА 

Виспкпщкплска устанпва кпнтинуиранп и систематски прикупља пптребне 
инфпрмације п пбезбеђеоу квалитета и врщи перипдишне прпвере у свим пбластима 
пбезбеђеоа квалитета. 
 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија, системпм меначмента квалитетoм 
пбезбеђује спрпвпђеое утврђених стандарда и ппступака за пцеоиваое квалитета и 
пбављаое свих задатака кпје у тпм прпцесу имају субјекти у усппстављенпм систему 
пбезбеђеоа квалитета. Ради пбезбеђеоа задпвпљавајућег квалитета студија Щкпла 
предузима активнпсти праћеоа и пцеоиваоа степена пствариваоа студијскпг прпграма, 
плана извпђеоа наставе и плана рада, а у слушају пдступаоа предузима кпрективне мере 
утврђене ппщтим актима Щкпле.  

Щкпла кпнтинуиранп прати успещнпст и ефикаснпст студираоа и предузима мере 
утврђене ппщтим актима Щкпле за ппвећаое успеха у студираоу. Щкпла пбезбеђује 
студентима активнп ушещће у ппступку пцеоиваоа квалитета. 
  

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује услпве и инфраструктуру за 
редпвнп, систематскп прикупљаое и пбраду ппдатака пптребних за пцеоиваое квалитета у 
свим пбластима кпје су предмет сампвреднпваоа.  

Евалуација анкетираоем се врщи у циљу спрпвпђеоа ппщте стратегије праћеоа, 
пбезбеђеоа, унапређеоа и развпја наставнпг прпцеса и у циљу кпнтинуиранпг ппбпљщаоа 
квалитета студија и ппвећаоа стешенпг знаоа. 

Крпз усппстављене механизме система меначмента квалитетпм анализирају се  
ппдаци, пцеоују перфпрмансе прпцеса и преиспитују ефективнпсти система, а укпликп се 
утврде неусаглащенпсти, приступа се кпрективним мерама. 

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује редпвну ппвратну 

инфпрмацију пд ппслпдаваца, представника Наципналне службе за заппщљаваое, свпјих 
бивщих (диплпмираних) студената и других пдгпварајућих прганизација п кпмпетенцијама 
диплпмираних студената. Екстерна прпвера квалитета врщи се анкетираоем и 
прибављаоем статистишких ппдатака, щтп пмпгућава редпвнп праћеое и прикупљаое 
ппвратних инфпрмација. 

 
Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбезбеђује ппдатке пптребне за 

уппређиваое са виспкпщкплским устанпвама из инпстранства у ппгледу квалитета. 
 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија пбавља перипдишна сампвреднпваоа и 
прпверу нивпа квалитета, тпкпм кпјих прпверава спрпвпђеое утврђене стратегије и 
ппступака за пбезбеђеое квалитета, кап и дпстизаое жељених стандарда квалитета. У 
перипдишним сампвреднпваоима пбавезнп је укљушиваое резултата анкетираоа студената. 
Щкпла спрпвпди ппступак сампвреднпваоа ради утврђиваоа степена успещнпсти у 
спрпвпђеоу утврђене стратегије и ппступака за пбезбеђеое квалитета, нивпа пствареоа 
утврђених стандарда квалитета.  

Щкпла спрпвпди ппступак сампвреднпваоа најмаое једанпут у три гпдине. Ппстпји 
мпгућнпст да се изврщи и ванредна прпвера квалитета, акп за тим ппстпји пптреба. 



 

 

Са резултатима сампвреднпваоа Щкпла уппзнаје наставнике и сараднике, студенте, 
Кпмисију за спрпвпђеое ппступка акредитације, Кпмисију за кпнтрплу квалитета, академску 
и струшну јавнпст.  

 Фпрмирана је база ппдатака кпја ће пбезбедити трајнп шуваое прикупљених 
ппдатака и оихпвп уппређиваое са ппдацима кпји ће се прикупити тпкпм спрпвпђеоа 
нареднпг анкетираоа и примене других метпда за прикупљаое ппдатака.  

SWПТ анализа - извещтај 

SWOT АНАЛИЗА КВАНТАТИВНЕ ПЦЕНЕ  

А) КПНТИНУИТЕТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРПЦЕСА ПБЕЗБЕЂЕОА И УНАПРЕЂЕОА 
КВАЛИТЕТА 

S      (Strengths)  - ПРЕДНПСТИ W     ( Weakness ) - СЛАБПСТИ 

Кпнтинуитет у спрпвпђеоу утврђених 
стандарда и ппступака за пцеоиваое 
квалитета и пбављаое свих задатака кпје у 
тпм перипду имају субјекти у систему 
пбезбеђеоа квалитета; кпнтинуитет у 
пбезбеђиваоу услпва и инфраструктуре за 
редпвнп, систематскп прикупљаое и пбраду 
ппдатака пптребних за пцену квалитета; 
редпвнпст ппвратних инфпрмација пд стране 
ппслпдаваца, представника Наципналне 
службе за заппщљаваое, бивщих студената и 
других прганизација п кпмпетенцијама 
диплпмираних студената; са резултатима 
сампвреднпваоа Щкпла уппзнаје наставнике 
и сараднике, Кпмисију за спрпвпђеое 
ппступка акредитације, Кпмисију за кпнтрплу 
квалитета, академску и струшну јавнпст. 

Резултате сампвреднпваоа Щкпла не 
пбјављује у виду публикације у щтампанпм 
или електрпнскпм пблику, кап ни на 
интернет страници Щкпле. 

O     ( Opportunities ) -  МПГУЋНПСТИ T      ( Threats ) -  ППАСНПСТИ 

Брже усаглащаваое рада Щкпле са 
еврппским стандардима рада 
виспкпщкплских устанпва. 

Критеријуми за сампвреднпваое нису јаснп 
фпрмулисани и прпменљиви су. 

Преппруке: 

Щкпла ће перманентнп пратити нашин функципнисаоа нпвпусппстављенпг система 
пбезбеђеоа квалитета и, акп буде билп пптребнп, врщиће пптребне инпвације у ппгледу 
индикатпра квалитета, метпда прикупљаоа и пбраде ппдатака и др.  

Щкпла ће перманентнп унапређивати инфраструктуру какп би се пбезбедилп редпвнп 
и систематскп прикупљаое и пбрада ппдатака пптребних за пцену квалитета.  
Щкпла ће спрпвести ппступак едукације засппслених и студената у пбласти пбезбеђеоа 
квалитета. Неппхпднп је наставити са кпнтрплпм квалитета, са дпрадпм свих прпцедура, кап 
и са усппстављаоем нпвих стандарда и увпђеоем нпвих прпцедура за пбезбеђеое, 
кпнтрплу и унапређеое квалитета. 

 



 

 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија  испуоава Стандард 14. 
 

Прилпг 14.1 Инфпрмације присутне на сајту Виспке туристишке щкпле п активнпстима кпје пбезбеђују 

систематскп праћеое и перипдишну прпверу квалитета у циљу пдржаваоа и унапређеоа квалитета 

рада Щкпле. 

 

 



 

 

Садржај 

5. Ппщта пцена испуоенпсти стандарда у устанпви, са предлпгпм будућих мера 

5. ППЩТА ПЦЕНА ИСПУОЕНПСТИ СТАНДАРДА У УСТАНПВИ, СА ПРЕДЛПГПМ 

БУДУЋИХ МЕРА 

Сампвреднпваое и стална кпнтрпла квалитета кпји се пбављају на Виспкпј туристишкпј 

щкпли су један пд кљушних фактпра усппстављаоа еврппскпг нивпа пбразпваоа. Такп 

гледанп, наставници и други заппслени, кап и студенти мпрају ппказати спремнпст да 

прихвате мере кпје прпистишу из еваулације у кпјпј су ушествпвали. 

Имајући у виду знашај еваулације дплази се дп закљушка да је акредитација ппступак кпјим 

се утврђује да ли студије кпје извпди Виспка щкпла струкпвних студија задпвпљавају 

минималне унапред утврђене критеријуме. Централнп местп у ппстуку акредитације заузима 

прпвера испуоенпсти пбразпвнпг циља студија.         

Евалуација наставника се пбавља кпнтинуиранп, за сваки предмет и свакпг наставника. 

Студенти мпгу пценити прпфеспра на предмету из кпг су пплпжили испит у билп кпм 

тренутку путем студентскпг инфпрмаципнпг система. 

Акп се жели сазнати какп студенти дпживљавају наставу, идеалнп је и ппжељнп испитати све 

студенте, акп мпгућнпсти тп дпзвпљавају. Вепма је важнп да се евалуација спрпвпди сталнп 

и да испитаницима не пдузима мнпгп времена нити захтева превище наппра. Затп се шини да 

је пвакав тип евалуације исправнији, макар и акп пбухвата маои брпј студената испитаника.  

Студенти пцеоују наставнике и сараднике пценама пд 1 дп 5, при шему је 1 најлпщија, а 5 

најбпља пцена. Међу ппнуђеним питаоима ппстпје и пна кпја су дата у фпрми тврдое са 

кпјпм се студенти слажу или не слажу и на кпја су ппнуђени пдгпвпри "ДА" и "НЕ", пднпснп 

"ДА", "ДЕЛИМИШНП" и "НЕ". 

Студент даје и свпје мищљеое п пснпвним недпстацима у извпђеоу наставе и предлпг мера 

ради ппбпљщаоа наставе на кпнкретнпм предмету, пднпснп кпд кпнкретнпг наставника.  

Пснпвне карактеристике студентске евалуације наставе су: анпнимнпст, репрезентативнпст 

узпрка, пбрада пдгпвпра и извещтаваое п оима и ппвратнп инфпрмисаое студената. 

Питаое анпнимнпсти студента испитаника је вепма интересантнп. Наставник се припрема и 

излаже наставу пптпунп јавнп, и тиме се излаже вреднпваоу студената. У тпм смислу 

пбјективнп делује захтев да се и студентска евалуација представи птвпренп. Истраживаоа 

ппказују да наставници пптписане евалуације дпживаљавају мнпгп пзбиљније. Међутим, тп 

је питаое на кпје је тещкп дати уппщтен пдгпвпр, и кпји зависи пд ситуације. 

Кплеге кпје пбављају ппслпве кпнтрпле квалитета наставнпг прпцеса, пбрађују ппдатке. 

Ппстпји мпгућнпст да се и студенти укљуше у пбраду ппдатака, али није реалнп пшекивати да 

ће пни тп прихватити кап неплаћени прекпвремени рад. Резултати се представљају и у 

брпјшанпм и у графишкпм пблику. Студенти кпји су ушествпвали у евалуацији имају правп да 

сазнају оене резултате, јер су пни и оихпвп «власнищтвп» а настава је прганизпвана ради 

студената. Евалуација кпја функципнище у једнпм смеру - пд студената ка наставнику - на дуг 

рпк неће дати дпбре резултате. Наставници на Наставнпм већу сазнају резултате евалуације 

или увидпм у инфпрмаципни систем. 



 

 

Интересантнп је да се на ппсебним анкентним листићима пцеоује и рад ненаставнпг 

пспбља: пргана управљаоа, секретаријата, студентске службе и библиптеке. 

Дпбрп пцеоени наставници и радници пвих служби пбишнп бивају награђени, а лпще 

евалуирани наставници имају пбавезу да у щтп краћем временскпм перипду прихвате 

сугестије студената наведене у кпментарима. Тп треба да буде сигнал наставнику да 

резултате треба да прпдискутује са студентима са циљем извлашеоа заједнишких закљушака. 

Резултати пбраде упитника тпкпм перипда пд 2012 дп 2016. гпдине, за ненаставнп пспбље су 

ппказали да су студенти били највище задпвпљни наставпм и пбјективнпщћу пцеоиваоа и 

инфпрмаципним системпм, а затим следе: библиптека, рад секретаријата, пргана 

управљаоа и студентске службе.  

ПРЕДЛПГ МЕРА 

Виспка туристишка щкпла струкпвних студија у Бепграду испуоава у пптпунпсти све услпве 

кпје је прпписап Наципнални савет за Виспкп пбразпваое, за сваку пбласт сампвреднпваоа. 

Щкпла има утврђену Стратегију пбезбеђеоа квалитета и Правилник за пбезбеђеое 

квалитета. Пви дпкументи, кап и низ других правилника из пве пбласти кпји су дати у Прилпгу 

пвпг Извещтаја регулищу субјекте, пбласти, нпрме и мере за кпнтинуиранп праћеое и пцену 

квалитета и кап целина шине систем за пбезбеђиваое квалитета свих делатнпсти Щкпле. 

Студенти имају активну улпгу у свим сегментима система пбезбеђиваоа квалитета, а оихпвп 

ућещће у прганима щкпле регулисанп је Статутпм и пдгпварајућим правилницима. 

Усппстављаое функципнисаоа система квалитета у щкпли је пбављенп тпкпм 2009. гпдине, 

такп да је неппхпднп перипдишнп преиспитиваое функципнисаоа свих оегпвих елемената и 

уградое неппхпдних кпрективних мера и унапређеоа. 

Щкпла је у прпцес акредитације ущла са 6 прпграма пснпвних струкпвних студија. Щкпла 

мпра да усппстави дугпрпшнп системскп праћеое реализације студијских прпграма и да 

пбавља кпнтинуиране инпвације и прпмене за кпје се укаже пптреба. 

Са укупнпм брпјкпм пд 400x3=1200 пдпбрених студената на пснпвним струкпвним студијама, 

Щкпла је пбезбедила захтеве стандарда у ппгледу укупне пптерећенпсти наставника на 

нивпу исппд 6 шаспва наставе недељнп за наставнике (кпје изнпси 5,72) и исппд 10 шаспва 

наставе за сараднике (кпје изнпси 6,59), кап и испуоенпст стандарда у ппгледу пптребнпг 

прпстпра 1200 пбрашунских студената x 2 = 2400m2 за рад у две смене, а щкпла распплаже са 

ппврщинпм пд прекп 3797,94m2. Такпђе, испуоенпст захтева у ппгледу кпмпетенција 

наставника је у пптпунпсти пстварена. 

Квалитет резултата наушнп-истраживашкпг рада је завидан, а међунарпдна сарадоа даје 

реалне щансе щкпли да у нареднпм перипду пствари јпщ бпље резултате. 

ЗАКЉУШАК: 

Сви стандарди за акредитацију предлпжених студијских прпграма и устанпве у целини 

су испуоени. 

МЕРЕ КПЈЕ ТРЕБА ПРЕДУЗЕТИ: 

Дп краја 2016. гпдине реализпвати акципни план за спрпвпђеое Стратегије пбезбеђеоа 

квалитета у свим оеним сегментима. У спрпвпђеоу акципнпг плана ппред Кпмисије за 



 

 

квалитет, кљушну лидерску улпгу мпра да преузме директпр щкпле са свим пвлащћеоима 

кпја му даје Закпн п виспкпм пбразпваоу и Статут Щкпле. 



 

 

Садржај 

6. Прилпг - Правилници 

Правилници 

1. Правила п студираоу на пснпвним и специјалистишким струкпвним студијама 
2. Правилник п избпру наставника и сарадника 
3. Правилник п усклађиваоу стешених академских и струшних назива 
4. Правилник п пствариваоу струшне праксе и студија на даљину 
5. Правилник п пплагаоу испита 
6. Правилник п диплпмскпм (заврщнпм) раду 
7. Правилник п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета студијскпг прпграма, наставе и услпва 

рада 
8. Правилник п раду Кпмисије за сампвреднпваое и праћеое квалитета 
9. Правилник п услпвима и ппступку даваоа сагласнпсти за ангажпваое наставника на другпј 

виспкпщкплскпј устанпви 
10. Правилник п ппнащаоу и етишки кпдекс 
11. Правилник п студентскпм парламенту 
12. Правилник п издавашкпј делатнпсти 
13. Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду 
14. Правилник п защтити пд ппжара 
15. Правилник п јавним набавкама 
16. Правилник п канцеларијскпм и архивскпм ппслпваоу 
17. Правилник п раду, пднпснп, Кплективни угпвпр кпд ппслпдавца 
18. Правилник п систематизацији ппслпва 
19. Ппслпвник п раду Савета 
20. Ппслпвник п раду Наставнпг већа 
21. Правилник п платама и награђиваоу 
22. Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти 
23. Правилник п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената 
24. Правилник п стандардима и ппступцима за сампвреднпваое и пбезбеђеое квалитета 
25. Стратегија пбезбеђеоа квалитета 
26. Акципни план 
27. Правилник п пбразпваоу и струшнпм усаврщаваоу наставника и сарадника  
28. Правилник п дпдели плакета 
29. Правилник п унутращоем узбуоиваоу 
30. Правилни п зарадама, наградама и накнадама 
31. Кпдекс ппнащаоа и ппслпвне етике студената у тпку пбављаоа струшне праксе 
32. Правилник п вреднпваое ваннаставних активнпсти студената 
33. Правилник п ппступку израде и пдбране специјалистишкпг рада 

Измене правилника 

Измена правилника п раду 

Статут 

Статут Виспке туристишке щкпле 

Сви правилници и статут налазе се на сајту Щкпле 

http://visokaturisticka.edu.rs/v41_inner.php?str=akred  

http://visokaturisticka.edu.rs/v41_inner.php?str=akred

