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ПРЕДГОВОР ТРЕЋЕМ ИЗДАЊУ 
 
         Треће издање ове књиге се разликује од претходних издања по додатим новим документима, која су се 
у међувремену појавила (спољашња провера квалитета високошколских установа, документа за почетну 
акредитацију високошколских установа и студијских програма, документа за акредитацију студијских 
програма који се изводи у високошколским јединицама ван седишта, актуелна листа стручних, академских 
и научних звања). Ради прегледности и лакшег коришћења материјала документа су сада груписана по 
категоријама. Посебно су издвојени материјали на приложеном CD-у у коме су табеле, захтеви које подносе 
установе, извештаји рецензената и електронски обрасци.  

          Са поносом истичемо да је Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК), захваљујући 
претходном преданом седмогодишњем раду, а на основу експертске провере о испуњености европских 
стандарда о квалитету, примљена у пуноправно чланство Европске асоцијације за осигурање квалитета у 
високом образовању (ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education) на седници 
Скупштине ENQA која је одржана 25. априла 2013. године у Прагу. На почетку књиге је одговарајући 
документ. 

 Протекло је десет година од септембра 2003. године када је Србија потписала Болоњску декларацију о 
високом образовању и више од шест година од започетог процеса акредитације високошколских установа и 
њихових студијских програма и седам година од објављивања књиге везане за  акредитацију у високом 
Образовању. 

 После потписивања Болоњске декларације, усвајањем Закона о високом образовању одређена су три 
најодговорнија субјекта за примену Закона: Национални савет за високо образовање (НСВО), Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета и Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Конституисане су 
Конференција универзитета Србије (КОНУС) и Конференција директора виших (касније високих) школа, на 
чије предлоге је Народна скупштина Републике Србије изабрала чланове НСВО. Национални савет за 
високо образовање је на предлог КОНУС-а изабрао чланове Комисије за акредитацију и проверу квалитета, 
која је почела са радом у јуну 2006. године. Од тада па до данас КАПК је уз изузетне напоре и стручно 
залагање свих њених чланова, као и подршку Националног савета и Министарства, успела да приведе крају 
тежак процес прве акредитације високошколских установа и студијских програма у Србији (2007-2011) и 
започне други циклус акредитације.  

 Због важности и осетљивости повереног задатка, КАПК је одмах на почетку свог рада направила и 
усвојила Пословник о раду КАПК, Стандарде рада КАПК и Кодекс понашања чланова КАПК.  

Први задатак КАПК је био, да на основу Европског оквира квалификација и искуства великог броја 
европских земаља, пре свега њихових акредитационих комисија, и изради основне стандарде за високо 
образовање, поштујући при томе традицију образовања у Србији. У веома кратком року КАПК је испунила 
овај задатак, тако да је НСВО на својој седници одржаној 20. октобра 2006. године, уз незнатне измене, 
усвојио предложене стандарде (Стандарде за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма, Стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и Стандарде и 
поступак за спољашњу проверу квалитета високошколских установа). Национални савет за високо 
образовање је затим донео Одлуку о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру 
образовно-научних и образовно-уметничког поља и Листу стручних, академских и научних назива с 
назнаком звања одговарајућег степена студија из одговарајућих области и скраћенице стручних, 
академских и научних назива. КАПК је накнадно припремила, а НСВО усвојио, уз мале корекције, и 
Стандарде за акредитацију студијских програма докторских студија. 

 КАПК је на основу усвојених стандарда и Листе звања припремила обрасце и упутства за 
акредитацију: Захтев за акредитацију институција и програма, Општа упутства за припрему 
документације за акредитацију високошколске установе, Упутства за припрему документације за 
акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања и Упутства за припрему 
документације за акредитацију студијских програма докторских студија. 

 Пре оцењивања виших (сада високих) школа према усвојеним стандардима (а које су према Закону 
имале кратак временски период да обаве акредитацију), КАПК је извршила обуку рецензената по 
универзитетским центрима у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. КАПК је припремила посебне 
Рецензентске обрасце за студијске програме и за високошколске установе и дистрибуирала их  
рецензентима.  

Чланови поткомисија КАПК-а обавиле су посете свим пријављеним високо школским установама у 
поступку неопходних спољашњих провера.  

У априлу 2007. године је завршена процедура акредитовања високих школа струковних студија. 

 Да би што ефикасније обавила акредитацију универзитета, факултета и њихових студијских програма, 
што је много тежи задатак по карактеру и бројности, КАПК је посетила универзитетске центре у Београду, 
Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Косовској Митровици, те у координацији са руководствима тумачила и 
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прилагођавала стандарде. Тако се дошло до неких додатних тумачења стандарда,  пре свега на докторским 
студијама (које су биле новина у нас), па је НСВО у октобру 2007. године усвојио Допуне стандарда за 
акредитацију студијских програма докторских студија .  

Да би се обрадио веома велики број информација КАПК је, у сарадњи са Електротехничким 
факултетом у Београду, израдила додатни софтвер-електронски образац. Због великог обима акредитације 
настављена је и обука нових рецензената по универзитетским центрима, а због великог броја институција и 
студијских програма, одређени су и временски циклуси за подношење докумената за акредитацију. У овом 
моменту обавља се већ једанаести циклус акредитације. 

КАПК је, преко својих поткомисија извршила посете свим пријављеним факултетима и 
универзитетима, као и високим школама. Осим провере документације и услова студирања на лицу места, 
од посебне важности био је разговор са представницима студената. У тимове за посету су почев од јануара 
2010. године укључени представници студената, а од октобра 2012. године и представници привреде. 

           У току акредитације утврђено је да је за неке специфичне облике наставе потребно додатно 
прецизирати услове и начине за извођења овакве наставе. Тако је КАПК предложила, а НСВО, уз мале 
корекције, усвојио: Упутство за припрему документације за акредитацију ИМТ  студијских програма, 
Упутство за припрему документације за акредитацију  студијских програма који се реализује учењем на 
даљину, Упутство за припрему документације за акредитацију заједничких студијских програма.   

Како су, према Закону о високом образовању први пут уведене докторске студије у пољу уметности, 
КАПК је припремила, а НСВО усвојио уз мале измене Стандарде за акредитацију докторских студија  
уметности.  

 Други круг акредитације високих школа струковних студија обављен је 2012. године и исте године је 
почео други круг акредитације универзитета и факултета. 

            КАПК је формирала свој web сајт (www.kapk.org) на коме се налазе све потребне информације, пре 
свега за високошколске институције у вези акредитације, затим поступци за даље побољшање квалитета, као 
и перманентно ажуриране информације о извршеним акредитацијама. Посебно истичемо Водич за студенте 
који је од велике користи  и садашњим и будућим студентима. 

КАПК тесно сарађује са већим бројем акредитационих комисија у европском окружењу, 
размењујући стечено драгоцено искуство, а још од 11. децембра 2010. године  је члан INQAAHE  
(International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education  - Међународна мрежа агенција за 
осигурање квалитета у високом образовању).  

КАПК је сачинила свој Извештај о самовредновању (Self Evaluation Report),  
и тако извршила припреме да из статуса члана кандидата у ENQA пређе у статус пуноправног члана 
одлуком скупштине ENQA од 25. априла 2013. године. 

КАПК се захваљује на сарадњи и помоћи свим високошколским установама, рецензентима и 
студентима у настојањима да се процес акредитације подигне на што виши ниво. 

Надамо се да ће ова књига корисно послужити за даље унапређење високог образовања  
у Републици Србији. 

 

Комисија за акредитацију и проверу квалитета 

11070 Београд,  Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, 

Источно крило, соба 477, http://www.kapk.org 
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1. ДОКУМЕНТА КОЈА РЕГУЛИШУ РАД КОМИСИЈЕ ЗА 
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1.1. ПОСЛОВНИК  
КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 

Пречишћен текст 1 

 
Члан 1. 

 Овим пословником ближе се уређује начин рада и одлучивања Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за њен рад. 

 

Члан 2. 

 Састав и надлежност Комисије утврђени су Законом о високом образовању. 

 

Члан 3. 

 Комисија доноси Пословник о раду, већином гласова свих чланова Комисије. 

 

Члан 4. 

 Комисија ради и одлучује на седницама. 

 Седница се одржава ако су присутне две трећине укупног броја чланова. 

 

Члан 5. 

 Комисија, за потребе свог рада, образује одговарајуће стручне тимове и именује њихове 
чланове (у даљем тексту: рецензенти). 

 Одлуком о образовању стручног тима утврђују се послови за које се тим образује и друга 
питања у вези с радом тимова. 

 

Члан 6. 

 Комисија доноси програм рада за период од једне године. 

 

Члан 7. 

 Комисија има печат и штамбиљ. 

 Печат Комисије има облик круга, пречника 32 мм у чијој је средини грб Републике Србије. 
Текст печата: “Република Србија - Комисија за акредитацију и проверу квалитета високо 
школских установа - Београд“ исписан је у концентричним круговима око грба Републике Србије, 
на српском језику, ћириличким писмом. 

 Текст штамбиља истоветан је тексту печата. 

 

Члан 8. 

 Комисија за свој рад одговара Националном савету, у даљем тексту: Савет. 

 Комисија обавезно подноси Савету извештај о раду, за претходну годину,  Националном 
савету, најкасније до 30. септембра текуће године. 

 Извештај о раду се подноси и по потреби и на захтев Савета. 

 

Члан 9. 

                                                           
1 Текст Пословника Комисије за акредитацију и проверу квалитета је пречишћен текст сачињен од 
Пословника донетог на седници КАПК одржаној 4. 7. 2006. године, Допуне Пословника донете на седници 
КАПК одржаној 10. 4. 2008. године и Измене и допуне Пословника донете на седници КАПК одржаној 27. 5. 
2011. Године.  
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  Комисија бира председника и заменика председника из реда својих чланова, на период 
од две године, тајним гласањем. 

 Председник и заменик су изабрани ако су добили већину од укупног броја чланова 
Комисије. 

 

Члан 10. 

Седнице Комисије се по правилу заказују најкасније осам дана пре одржавања седнице, о чему се 
чланови Комисије обавештавају достављањем дневног реда и материјала за седницу. 

У случају наступања изузетних околности које по својој природи захтевају хитност, 
седница се може заказати телефоном, телеграмом, телефаксом или мејлом, најкасније 24 часа пре 
одржавања седнице, о чему одлучује председник Комисије. 

 

ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 11. 

Седницу Комисије припремају председник Комисије и лица задужена за обављање 
стручних и административно-техничких послова за потребе Комисије. 

 

Члан 12. 

Седници Комисије, поред обавезног присуства лица задужених за обављање стручних и 
административно-техничких послова за потребе Комисије могу присуствовати и рецензенти ради 
разматрања извештаја поднетог Комисији у поступку акредитације установе и студијских 
програма, о чему одлучује председник Комисије. 

Извештаји припремљени за седницу Савета не могу се давати на увид другим 
заинтересованим лицима. 

 

ТОК СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 13. 

Председник Комисије, по сопственој иницијативи или на предлог члана Комисије, заказује 
седницу Комисије, по правилу једном месечно и по потреби. 

  Председник Комисије по сопственој иницијативи или на предлог члана Комисије, 
заказује радну седницу Комисије, по правилу једном недељно и по потреби, изузев за време 
годишњих одмора и државних празника. 

  Између радних седница поткомисије обављају следеће послове: 

 - Припремају предлоге докумената неопходних у поступку акредитације студијских 
програма и високошколских установа, а које усваја Национални савет за високо образовање. 

 - Припремају предлоге докумената неопходних у поступку спољашње провере квалитета, а 
које усваја Национални савет. 

 - Припремају упутства за припрему и писање извештаја о самовредновању и документацију. 

 - припремају предлоге докумената неопходних у поступку акредитације студијских 
програма на даљину и ИМТ студија, а које усваја Национални савет. 

- Припремају предлоге докумената неопходних у поступку за високошколске установе у 
оснивању, а које усваја Национални савет. 

- Припремају предлоге докумената неопходних у поступку акредитације јединица 
високошколских установа, а које усваја Национални савет. 

- Обављају посете високошколским установама у поступку акредитације и спољашње 
провере квалитета. 

- Састављају извештаје о посети и предлажу Комисији на разматрање и усвајање. 
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- Састављају завршне извештаје о спољашњој провери квалитета високошколских установа 
и предлажу Комисији на разматрање и усвајање. 

- Састављају завршне извештаје о спољашњој провери квалитета високошколских установа 
и предлажу Комисији на разматрање и усвајање. 

- Састављају извештаје и предлажу акредитацију, акт упозорења или одбијања у поступку 
акредитације студијских програма и високошколских установа и предлажу Комисији на 
разматрање и доношење одлуке. 

- Састављају решења и уверења у поступку акредитације студијских програма и 
високошколских установа. 

- Сарадња са ENQA и комисијама за акредитацију Европске Уније. 

- Активно учешће на семинарима и радним састанцима на позив институција Европске 
Уније. 

- Организују семинаре за рецензенте и запослене у високошколским установама Србије. 

- Организују консултације са представницима високошколских институција као помоћ 
установама за комплетирање докумената у поступку акредитације, самовредновања и почетне 
акредитације. 

- Организују семинаре за студенте учеснике у спољашњој провери квалитета 
високошколских установа. 

- Обављају и друге послове по одлуци Комисије.“ 

Досадашњи ставови 2-4. постају ставови 3-5. 

Председника Комисије, у случају одсутности или спречености, замењује заменик 
председника Комисије. 

Седнице Комисије одржавају се у простору који обезбеђује министарство надлежно за 
послове високог образовања. 

Материјал за седницу припрема лице које је задужено за обављање административно-
техничких послова. 

 

Члан 14. 

Позив за седницу и предлог дневног реда са припремљеним материјалом доставља се 
члановима Комисије најкасније осам дана пре дана одређеног за одржавање седнице. 

Сазив седнице садржи: предлог дневног реда, датум, време и место одржавања седнице. 

 

Члан 15. 

На седници Комисије се утврђује кворум, расправља и одлучује о питањима која су на 
дневном реду. 

Члан Комисије може да предложи измене и допуне дневног реда седнице. О изменама и 
допунама дневног реда се одлучује на самој седници, пре преласка на дневни ред. 

 

Члан 16. 

Седницом руководи председник Комисије. 

 Председник Комисије отвара седницу, председава њоме, стара се да рад Комисије тече 
према утврђеном дневном реду, отвара дискусију, даје реч приликом дискусије, предлаже 
доношење одговарајуће одлуке, потписује одлуке које Комисија усвоји. 

 

Члан 17. 

 Одлуке Комисије треба да буду јасне и недвосмислене. 

 Чланови Комисије се изјашњавају јавно, дизањем руке или поименичним изјашњавањем 
„за“ или „против“ предлога одлуке. 

 Комисија доноси одлуку већином гласова укупног броја чланова. 

 Ако има више предлога за одлучивање, о њима се гласа по реду по ком су поднесени. 
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 По завршеном изјашњавању, председник Комисије утврђује која је одлука донета. 

 

Члан 18. 

 Члан Комисије који је гласао против усвојеног предлога може у писаној форми да издвоји 
мишљење, које је саставни део записника са седнице. 

 

Члан 19. 

 Председник Комисије може одлучити да седницу прекине ако се у току дана не могу 
расправити сва питања из дневног реда и уколико то захтева већина чланова Комисије. 

 Седница Комисије савета прекида се и у случајевима: 

 1) када је број присутних чланова на седници недовољан за пуноважно одлучивање; 

 2) када се због дужег трајања седница не може завршити у планирано време; 

 3) у другим оправданим случајевима. 

 Седницу прекида председник Комисије и одређује датум одржавања следеће седнице. 

 

Члан 20. 

 На седници Комисије води се записник о раду. 

 Записник садржи: датум одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних 
чланова Комисије и учесника на седници, предмет разматрања, односно одлучивања, изреку 
одлуке, односно закључке и мишљења о појединим питањима, кратак преглед расправе о предмету 
одлучивања, резултат гласања. 

 У записник се уноси и име и презиме члана Комисије, с назнаком да је гласао “за“ или 

“против“, односно да је издвојио мишљење. 

 

Члан 21. 

 Записник потписују председник Комисије и записничар. 

 Записник са седнице се, по правилу, усваја на наредној седници Комисије. 

 Извод из записника улаже се у сваки предмет. 

 

Члан 22. 

 Оригинал записника са седнице Комисије са прилозима чува се као документ трајне 
вредности. 

 

Члан 23. 

 Ток седнице се снима или стенографише. 

 Стенограм тока седнице чини саставни део записника. 

 

ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 24. 

 Рад Комисије је јаван. 

 Конференције за штампу и састанке са представницима медија сазива и води председник 
Комисије. 

 

Члан 25. 

 Ради ефикасног и компетентног обављања послова и задатака из законом прописаних 
надлежности, Комисија образује поткомисије за одговарајућа научна, односно уметничка поља и 
екпертске (рецензентске) радне групе за уже научне и уметничке области унутар тих поља. 
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Члан 26. 

 Поткомисије се формирају за поље природних, друштвених, техничких и медицинских наука 
и за поље уметности. 

 Члан Комисије изабран за одговарајуће научно, односно уметничко поље је у саставу 
поткомисије за то научно, односно уметничко поље. 

 Координатор, који се бира из редова чланова Поткомисије на период од годину дана, 
координира рад Поткомисије. 

 Поткомисија доноси одлуке консензусом. У случају кад Поткомисија не постигне консензус, 
одлуку доноси Комисија. 

 Поткомисија доноси годишњи план рада, који је саставни део годишњег рада Комисије. 

 Поткомисија подноси комисији извештај о раду најмање једном годишње. 

 Извештај Поткомисије је саставни део годишњег извештаја Комисије који подноси Савету. 

 

Члан 27. 

 На основу листе заједничких стандарда, коју утврђује Комисија, Поткомисија утврђује 
ближе стандарде у оквиру одговарајућег научног или уметничког поља за: 

 1. акредитацију високошколских установа, 

 2. акредитацију студијских програма, 

 3. самовредновање и оцену квалитета високошколских установа, 

 4. спољашњу проверу квалитета високошколских установа, 

 5. издавање дозвола за рад. 

 

Члан 28. 

 Поткомисија непосредно спроводи поступак акредитације и провере квалитета 
високошколских установа и јединица у њиховом саставу и вредновање студијских програма у 
оквиру одговарајућег научног или уметничког поља и утврђује предлог одлуке који упућује 
Комисији на усвајање. 

 О спроведеном поступку из става 1. овог члана Поткомисија сачињава извештај на обрасцу 
који утврђује Комисија и доставља га Комисији у прилогу одлуке из става 1. овог члана. 

 Извештај Поткомисије из става 2. овог члана саставни је део предлога одлуке из става 1. 
овог члана и темељи се на: 

 1. резултатима самовредновања високошколских установа, 

 2. извештају и оценама рецензената, 

 3. непосредном увиду чланова Поткомисије и овлашћеног представника министарства 
надлежног за послове високог образовања у просторне, кадровске и техничке услове 
високошколских установа неопходне за квалитетно обављање делатности у складу са прописаним 
стандардима. 

 

Члан 29. 

 Поткомисија остварује сарадњу са високошколским установама из одговарајућег научног 
или уметничког поља на унапређењу њиховог квалитета. 

 На захтев Комисије, Поткомисија спроводи поступак провере квалитета високошколских 
установа и њихових студијских програма у одговарајућој научној, односно уметничкој области, о 
чему сачињава извештај на обрасцу који утврди Комисија. 

 Извештај из става 2. овог члана Поткомисија подноси Комисији у року од 30 дана. 

 

Члан 30. 

 За потребе акредитације високошколских установа и студијских програма, Комисија, на 
основу јавног позива, именује рецензенте за поједине научне и уметничке области, у оквиру 
научног, односно уметничког поља. 
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 За мултидисциплинарне науке ће се формирати поткомисије одговарајућег састава.  

 На основу процене компетентности пријављених кандидата за обављање послова 
рецензената, Поткомисија утврђује предлог за именовање рецензената. 

 Предложени кандидати за обављање послова рецензената су дужни да пре именовања из 
става 2. овог члана дају писмену изјаву о непостојању сукоба стручних, пословних, породичних, 
родбинских и других интереса, као и о поштовању етичког кодекса Комисије у року од 30 дана, 
коју достављају Комисији ради доношења одлуке о именовању рецензената. 

 

Члан 31. 

 Уколико се на јавни позив не пријави довољан број компетентних кандидата за рецензента, 
Комисија може на предлог одговарајуће поткомисије да упути директан позив за обављање 
послова рецензената (AD PERSONUM) истакнутим професорима универзитета, научницима и 
уметницима. 

 

Члан 32. 

 Рецензенти подносе извештај о раду Комисији, преко одговарајуће поткомисије, у законом 
прописаном року, на обрасцу чију садржину утврђује Комисија. 

 

ИЗВРШАВАЊЕ АКАТА КОМИСИЈЕ 

 

Члан 33. 

 Комисија упућује донете акте Савету, ради упознавања, разматрања и доношења одлука. 

 

Члан 34. 

 За мултидисциплинарне науке ће се формирати поткомисије одговарајућег састава. 

 Овај пословник ступа на снагу даном доношења. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ РАДА КОМИСИЈЕ 

 

Члан 35. 

 Рад Комисије се финансира из остварених прихода од накнада за акредитацију и других 
прихода у складу са законом и релевантним подзаконским актима, а на основу годишњег 
финансијског плана. 

 Годишњи финансијски план Комисија доноси до краја године за наредну буџетску годину, а 
најкасније до краја фебруара месеца текуће буџетске године. 

 У случају непланираних прихода и расхода Комисија током године, посебном одлуком може 
донети измене и допуне финансијског плана. 

 Средства из става 1. овог члана се воде на посебном подрачуну Министарства просвете. 

 

Члан 36. 

 Средствима из члана 35. Пословника Комисија финансира: 

 - Месечне накнаде чланова Комисије; 

 - Накнаде за ангажоване рецензенте у процесу акредитације; 

 - Чланства у домаћим и међународним удружењима која се баве обезбеђењем квалитета у 
високом школству; 

 - Накнаде за ангажовање физичких и правних лица у процесу акредитације као и за друге 
стручне послове неопходне за несметан рад Комисије; 

 - Путни трошкови и трошкови смештаја чланова Комисије и ангажованих лица; 

 - Набавка стручне литературе; 
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 - Набавка техничке опреме за рад Комисије; 

 - Набавка потрошног материјала; 

 - И друге трошкове који настану везано за рад Комисије. 

 

Члан 37. 

 Чланови Комисије имају право за накнаду за рад у висини коју утврди Народна Скупштина 
РС. 

 До доношења одлуке Народне скупштине Министар просвете може утврдити накнаду 
члановима Комисије, посебним решењем ради обезбеђивања несметаног рада Комисије. 

 Председник Комисије, до 5. у месецу, доставља надлежним службама Министарства 
просвете налог за обрачун и исплату накнада чланова Комисије за претходни месец. 

 

Члан 38. 

 Рецензенти имају право на надокнаду за рад у складу са Законом о високом образовању. 

 На основу одлуке Комисије о избору рецензената, председник Комисије склапа уговор о 
ангажовању рецензената. 

 По извршеним и достављеним рецензијама председник Комисије доставља надлежној 
служби Министарства просвете извештај и налог за исплату накнада рецензентима. 

 

Члан 39. 

 Одлуке о ангажовању трећих лица, као и висину накнаде за обављене услуге, и одлуке о 
набавци добара и услуга за потребе рада Комисије, по утврђеној потреби доноси Комисија. 

 Уговоре о набавци добара и услуга по одлуци Комисије, у име и за рачун Комисије 
закључује председник Комисије. 

 У поступку набавке добара и услуга Комисија је дужна да поштује прописе којима је уређен 
поступак јавних набавки и друге позитивне прописе Републике Србије који уређују ову материју. 

 По извршеним пословима трећих лица и по пријему фактура, председник Комисије доставља 
надлежној служби Министарства просвете налог за исплату према добављачима и извршиоцима 
услуга. 

 

Члан 40. 

 Чланови Комисије и друга лица ангажована у процесу акредитације по одлуци Комисије 
имају право на накнаду путних и трошкова смештаја и то: 

 1. Путни трошкови: 

  а. Трошкови аутобуског, авионског и железничког превоза, 

  б. Трошкови коришћења сопственог аутомобила. 

 2. Трошкови смештаја и исхране: 

  а. Трошкови ноћења у хотелу и 

  б. Трошкови исхране у ресторану. 

 Путни и трошкови смештаја се надокнађују у следећем износу: 

 1. Путни трошкови: 

  а. Трошкови аутобуског, железничког и авионског превоза: у пуном износу наведеном на 
карти превозника. 

  б. Трошкови коришћења сопственог аутомобила: у износу од 30% цене једног литра 
супер бензина по сваком пређеном километру.  

 2. Трошкови смештаја и исхране: у пуном износу према рачуну хотела односно ресторана. 

 надокнада путних и трошкова смештаја се врши на основу поднете документације. 
Документација којом се доказује висина насталих трошкова или доказује да су трошкови настали 
је различита за различите врсте трошкова. 
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 1. Путни трошкови: 

  а. Трошкови аутобуског, железничког и авионског превоза: карта превозника. 

  б. Трошкови коришћења сопственог аутомобила: рачун за бензин. 

 2. Трошкови смештаја и исхране: рачун хотела односно ресторана. 

 Документација из става 4. овог члана уз налог за исплату трошкова, председник Комисије 
доставља надлежној служби Министарства просвете до 5. у месецу за претходни месец. 

 

Члан 41. 

 Комисија на крају буџетске године утврђује вишак, односно мањак прихода у складу са 
прописима који регулишу буџетско пословање. 

 Вишак прихода се преноси у наредну годину и служи са финансирање рада Комисије.“ 

 

 

 

                  Председник Комисије 

др Слободан Арсенијевић, с. р. 
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1.2. СТАНДАРДИ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 
ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 

 
Стандард 1: Мисија и циљеви 

Стандард 2: Статус Комисије 

Стандард 3: Независност Комисије 

Стандард 4: Одлучивање 

Стандард 5: Ресурси 

Стандард 6: Унутрашња провера квалитета 

Стандард 7: Спољашња провера квалитета 

Стандард 8: Јавност у раду 

Стандард 9: Приговори 

Стандард 10: Међународна сарадња 
Стандард 11: Процедуре и термини 
Стандард 12: Обими акредитације 
Стандард 13: Акредитациона документација 
Стандард 14: Стручни тимови 
Стандард 15: Унапређење квалитета 
Стандард 16: Компатибилност са европским стандардима 

 

 Стандарди за рад Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа 
успостављају критеријуме за рад Комисије и критеријуме за акредитацију и добијање дозволе за 
рад универзитета, факултета, односно уметничких академија у саставу универзитета, академија 
струковних студија, високих школа и високих школа струковних студија. 

 

Стандард 1: Мисија и циљеви 
Комисија има формулисану мисију која је у складу с циљевима високог образовања. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Мисија показује основну сврху постојања Комисије, дефинише генерални правац њених 

активности и обезбеђује основу за идентификовање њених приоритета у будућности. 

1.2 Мисија јасно показује да је основна активност Комисије акредитација високошколских 
установа и студијских програма. 

1.3 Мисија је сажето формулисана, усвојена као формални документ од стране Комисије и 
Националног савета за високо образовање и појављује се у одговарајућим публикацијама 
установе. 

1.4 Циљеви произилазе из мисије, одређују конкретне резултате које ће Комисија да оствари у 
наредном периоду и представљају основу за контролу њеног рада. 

1.5 Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви с обзиром на расположиве ресурсе и ближе 
дефинишу делатност. 

1.6 Све активности Комисије су у складу са усвојеном мисијом и циљевима. 

1.7 Комисија стратешки планира и имплементира своју мисију. 
1.8 Комисија периодично преиспитује своју мисију и циљеве, вреднујући њихову  

сврсисходност у процесу планирања и расподеле ресурса. 

 

Стандард 2: Статус Комисије 
Комисија је национално акредитационо тело. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Комисија је организована у складу са Законом. 
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2.2 Национални савет ради послова акредитације, провере квалитета високошколских установа 
и јединица у свом саставу и вредновања студијских програма образује Комисију за 
акредитацију и проверу квалитета. 

2.3 Акредитација је регулисана Законом и правилницима. 

 

Стандард 3: Независност Комисије 
Комисија је тело које ради независно од владе, високошколских установа, индустрије и других 
профитабилних институција, као и професионалних удружења. 

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Комисија предлаже Националном савету стандарде: за давање дозволе за рад, за 

акредитацију високошколских установа за акредитацију студијских програма, за 
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, као и стандарде за 
спољашњу проверу квалитета високошколских установа. 

3.2 Комисија спроводи процесе акредитације и провере квалитета независно и аутономно. 
3.3 Комисија одлучује о захтеву за акредитацију и издаје уверење о акредитацији на обрасцу 

који је прописала. 

 

Стандард 4: Одлучивање 
Одлуке које Комисија доноси морају бити строге, фер и доследне. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Правила која доводе до акредитационе одлуке су транспарентна и гарантују једнакост. 
4.2 Одлуке о акредитацији су разумљиве и базирају се на унапред дефинисаним стандардима 

квалитета. 

4.3 Комисија ради и одлучује на седницама, у складу са пословником. 

 

Стандард 5: Ресурси 
Комисија има кредибилне сараднике и финансијске ресурсе. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Комисија има 15 чланова, по три из сваког образовно-научног, односно образовно-уметнич 

ког поља. 

5.2 Чланови комисије су истакнути професори, научници, уметници и стручњаци изабрани на 
основу јавног позива. 

5.3 За потребе спровођења поступака акредитације и провере квалитета Комисија образује 
стручне тимове и именује њихове чланове. Комисија именује рецензенте на основу јавног 
позива из реда међународно признатих домаћих и иностраних универзитетских наставника, 
научника, уметника или стручњака. 

5.4 Рад комисије се финансира из остварених прихода од накнада за акредитацију. Висину 
накнаде утврђује Национални савет, уз сагласност Владе. 

 

Стандард 6: Унутрашња провера квалитета 
Комисија има установљене методе осигурања квалитета и системе за њихово унапређење. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Комисија има функционални систем осигурања квалитета. 

6.2 Систем осигурања квалитета покрива целокупни процес акредитације. 

6.3 Политика осигурања квалитета је јавно публикована. 
6.4 Комисија систематично прати процесе и ефекте акредитације и резултате користи у 

унапређивању квалитета. 
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Стандард 7: Спољашња провера квалитета 
Рад Комисије се периодично проверава. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Спољашња провера квалитета рада Комисије се обавља периодично. 
7.2 Резултати спољашње провере рада Комисије се јавно публикују. 
7.3 Комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Националном савету, који 

о извештају обавештава јавност. 

 

Стандард 8: Јавност у раду 
Комисија има јавно публиковану политику, стандарде и све поступке, при чему одлуке које 
комисија доноси морају бити фер и коректне. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Стандарди и процедуре, као и упутства су јавно доступни. 
8.2 Комисија јавно публикује резултате спроведених поступака акредитације. 
8.3 Поступци које Комисија спроводи и одлуке које Комисија доноси морају бити фер и 

коректни. 

 

Стандард 9: Приговори 
Учесници у поступку акредитације имају право приговора. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Ако Комисија донесе решење којим се одбија захтев за акредитацију, високошколска 

установа улаже жалбу Националном савету.  

9.2 Обезбеђује се подједнак третман свих учесника у поступку акредитације. 

 

Стандард 10: Међународна сарадња 
Комисија остварује сарадњу у оквиру Европске мреже агенција и организација у пољу  
акредитације. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Комисија остварује сарадњу с другим акредитационим националним или професионалним 

организацијама. 

 

Стандард 11: Процедуре и термини 
Комисија има процедуре и утврђене термине у спровођењу поступка акредитације. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1   Комисија је одговорна за организацију и спровођење акредитације. 

 

Стандард 12: Обими акредитације 
Комисија обавља акредитацију студијских програма и високошколских установа. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Комисија спроводи поступак акредитације установа и студијских програма у области 

високош колског образовања, одлучује о захтеву за акредитацију и издаје уверење о 
акредитацији. 

12.2 Комисија даје мишљење у поступку издавања дозволе за рад високошколске установе. 
 

Стандард 13: Акредитациона документација 
Комисија утврђује обим и форму документације за поступак акредитације. 

Упутства за примену стандарда 13: 
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13.1 Комисија утврђује обим и форму документације, форме података који се достављају.  

13.2 Комисија има упутства и прописане обрасце за припрему документације за акредитацију. 
13.3 Високошколска установа у поступку акредитације обавезно доставља и Извештај о 

самовредновању. 

13.4 Комисија има поступак и упутства за рад рецензената. 

 

Стандард 14: Стручни тимови 
Комисија образује стручне тимове и именује њихове чланове. 

Упутства за примену стандарда 14: 
14.1 Комисија именује стручни тим Поткомисију, коју чине рецензенти и три члана Комисије. 

14.2 Комисија има процедуру и поступак избора рецензената. 
14.3 Рецензенти потписују изјаву о тајности и независности. 

 

Стандард 15: Унапређење квалитета 
Комисија се стара о унапређењу квалитета. 

Упутства за примену стандарда 15: 
15.1 Акредитациони процес садржи елементе који промовишу развој квалитета и унапређење 

квалитета високошколских установа и студијских програма.  

15.2 Акредитациони процес треба да поштује идентитет и аутономију високошколске установе. 
15.3 Комисија проверава испуњавање обавеза самосталне високошколске установе и 

високошколске јединице у њеном саставу у вези с квалитетом према годишњем плану 
послова, на захтев: Националног савета, високошколске установе или министра. 

 

Стандард 16: Компатибилност са европским стандардима 

Упутства за примену стандарда 16: 
16.1 Комисија се стара да процедуре и стандарди буду усклађени са европским стандардима. 
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1.3. КОДЕКС ПОНАШАЊА 
КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА  

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

I УВОД 
 

 Процес акредитације и провере квалитета високошколских установа је по својој природи 
осетљив процес у којем су објективност и кредибилитет од суштинске важности. Етички кодекс 
настоји да афирмише и подстиче осетљивост за вредности које су специфичне за рад Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета. У таквом контексту Етички кодекс Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета садржи етичке вредности и основне принципе понашања на које се обавезују 
чланови Комисије, рецензенти и лица која учествују у пословима и раду Комисије, а у циљу 
објективног и стручног рада Комисије. Дефинисањем ових вредности и принципа омогућава се 
рад Комисије на постављеним задацима у складу са законом, уз спречавање могућих и стварних 
сукоба чланова. У свом раду чланови Комисије, рецензенти и лица која учествују у пословима 
Комисије, све време док репрезентују Комисију, треба да се понашају као савесни, компетентни, 
добро припремљени и непристрасни професионалци. Круг лица на која се односи Кодекс 
обухвата: чланове Комисије, рецензенте и друга лица која учествују у пословима и раду Комисије 
(задужена за обављање стручних и техничко-административних послова за потребе Комисије). 

 

II ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА 
 

Предмет Кодекса и примена 
Члан 1. 

 Предмет Кодекса понашања Комисије за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: 
Комисија) јесте дефинисање етичких стандарда понашања на које се обавезују чланови Комисије, 
рецензенти и лица задужена за обављање стручних и техничко-административних послова за 
потребе Комисије. 

 Круг лица на која се односи Кодекс понашања (у даљем тексту: Кодекс) јесу: чланови 
Комисије, рецензенти и друга лица која учествују у пословима и раду Комисије (задужена за 
обављање стручних и техничко-административних послова за потребе Комисије). 

 
Општа сврха 
Члан 2. 

 Општа сврха овог кодекса је обезбеђење стандарда понашања од стране лица из члана 1. 
овог кодекса који омогућавају ефикасно и компетентно обављање послова и задатака Комисије из 
њених Законом прописаних надлежности. 

 
Вредности 
Члан 3. 

 Лице из члана 1. став 2. овог кодекса ће се у извршавању послова Комисије придржавати 
следећих вредности: 

 1. Законитост 

 2. Независност мишљења од институције у којој је запослен 

 3. Објективност 

 4. Транспарентност 

 5. Индивидуална одговорност 

 6. Припремљеност и стручност 

 7. Отвореност ка иновацијама 

 8. Усклађивање мишљења 
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III ОПШТИ ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА 
 

Забрана сукоба интереса 
Члан 4. 

 Лице из члана 1. став 2. овог кодекса треба да обавља своје послове и задатке тако да 
приватни, лични интерес или интерес институције у којој је запослен не утиче на објективност 
процене у вршењу послова из Законом прописане надлежности. 

 Лице из члана 1. став 2. овог кодекса треба да избегава сваки облик понашања који је у 
супротности са обавезама појединца, а који може значајно да утиче на објективност и створи 
неоправдану предност за неке институције или појединце. 

 
Забрана примања и давања поклона 

Члан 5. 

 Лице из члана 1. став 2. овог кодекса не сме тражити, нити примати било какав поклон, 
услугу, репрезентацију, новац или другу корист, било за себе или неку другу особу, који могу да 
утичу на његову објективност и испуњавање професионалних обавеза. 

 
Поверљивост 
Члан 6. 

 Иако је рад Комисије јаван, неке информације јесу поверљиве. Одлуке и поступак 
одлучивања је јаван, али не и информације. 

 Поверљивост је интегрални део акредитационог процеса. Чланови, рецензенти и особље 
морају имати приступ врло осетљивим подацима током процеса акредитације. Они такође морају 
заштитити поверљивост тих информација. Поверљивост није временски ограничена –она траје 
вечито. 

 Чланови, рецензенти и особље морају поверљиво третирати све елементе акредитационог 
процеса и информације које су сакупљене током процеса – документе, интервјуе, дискусије, 
интерпретације и анализе. 

 Чланови, рецензенти и особље не треба да јавно расправљају о појединостима процеса осим 
са члановима акредитационог тима. 

 Никако се не смеју употребљавати информације до којих се дошло током процеса 
акредитације за проширење својих и приватних интереса других. 

 
Iнтелектуална слобода 

Члан 7. 

 Чланови Комисије и рецензенти у вршењу послова из Законом прописане надлежности 
имају право на слободу мишљења и изражавања уз поштовање вредности и принципа утврђених 
овим кодексом. 

 

Интелектуална својина 
Члан 8. 

 Лице из члана 1. став 2. овог кодекса је дужно да штити право на интелектуално власништво 
над прикупљеним документима високошколских установа. 

 
Развој струке 
Члан 9. 

 Члан Комисије непрекидно усавршава своју стручност везану за обезбеђење квалитета и 
процену квалитета високог школства. Прати развој области у земљи и иностранству и добијена 
знања дели са члановима и колегама. 
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Правила понашања 
Члан 10. 

 Лице из члана 1. став 2. овог кодекса дужно је да у вршењу послова из Законом прописане 
надлежности поступа у складу са начелом интегритета, поштења, објективности и 
непристрасности. 

 Међусобна сарадња подразумева поштовање мишљења других чланова и колега те њихово 
узимање у обзир приликом формирања мишљења, а у сарадњи са њима, ради остваривања 
заједничких циљева. 

 
IV ПРЕКРШАЈ КОДЕКСА ПОНАШАЊА 

Члан 11. 

 Етички прекршај лица из члана 1. став 2. (или члана Комисије) овог кодекса јесте: 

 1. непоступање у складу са Правилником о начину рада Комисије 

 2. непридржавање процедуре Комисије и струковних правила 

 3. непријављивање сукоба интереса 

 4. присвајање користи 

 5. изношење поверљивих информација у јавност 

 6. повреда интелектуалне својине институција 

 7. несарадња са другим члановима Комисије или спречавање сарадње 

 
 

V ЕТИЧКА КОМИСИЈА И ПРЕКРШАЈИ КОДЕКСА ПОНАШАЊА 
 

 Етичка комисија је посебна комисија Комисије за акредитацију, чији је задатак да у случају 
настанка прекршаја Кодекса понашања испита те случајеве и у вези тога да предлог Националном 
савету. 

 Комисија поступа по следећој процедури: 

 1. Чланови етичке комисије 

 1.1 Комисија се састоји од председника и два члана. 

 1.2 Чланове комисије, на основу предлога председника Акредитационе комисије, бира 

Комисија за акредитацију из реда својих чланова. Комисија се бира само за време испитивања 
датог случаја. 

 1.3 Члан етичке комисије не може бити онај против кога се води етички поступак или има 
везе са тим случајем. 

  

 2. Етички поступак 

 2.1 У случају сумње на прекршај Кодекса понашања поступак може покренути било који 
члан Националног савета или Акредитационе комисије. 

 2.2 Поступак у случају прекршаја Кодекса понашања спроводи Етичка комисија. Комисија 
се ради испитивања случаја састаје по потреби, најмање једанпут. Састанке Етичке комисије 
сазива председник. 

 2.3 Комисија ће саслушати све који имају информацију о случају, а које помажу у 
расветљавању случаја. 

  2.3.1 Особама против којих се води етички поступак треба омогућити да пред Комисијом 
изнесу своје мишљење. 

  2.3.2 Особе против којих се води етички поступак треба обавестити најмање осам дана 
пре седнице Етичке комисије. У обавештењу треба нагласити прекршај због којег се води етички 
поступак против њега уз пратеће доказне материјале. Ако најмање у року од три дана пре седнице 
особа против које се води етички поступак писмено затражи одлагање, Комисија ће одредити нови 
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термин за седницу. У случају да се одложи и наредна седница, Комисија ће одлучити без 
присуства особе против које се води етички поступак. Треба упозорити на последице пропуштеног 
испитивања. 

  2.3.3 О саслушању се саставља извештај, који потписује председник. 

 2.4. Комисија на основу доступног материјала и личног саслушања доноси предлог за 
Комисију за акредитацију већином гласова. Члан који је остао у мањини може прикључити  
посебно мишљење. Комисија мора образложити свој предлог. 

 2.5. Комисија може дати Комисији за акредитацију следеће предлоге: 

  2.5.1 Установљен је етички прекршај и предлаже се одређена казна. 

  2.5.2 Предлаже се престанак етичког поступка ако се установи да није направљен етички 
прекршај или одлука не спада у делокруг Акредитационе комисије. 

  2.5.3 Предлаже се престанак етичког поступка у случају законског прекршаја, када се 
против окривљене особе води законски поступак. 

 2.6. Донето решење се доставља особи против које се водио етички поступак, а која може у 
року од три дана да уложи писану жалбу. Комисија после разматрања жалбе доноси предлог 
Комисији за акредитацију. 

 

 3. Казне 

 3.1 Усмена опомена 

 3.2 Опомена у писаној форми 

 3.3 Опозив члана Акредитационе комисије 

 Члан Акредитационе комисије се може опозвати само у случају тешког етичког прекршаја 
или при поновљеним етичким прекршајима. 

 

 Комисија за акредитацију и проверу квалитета је дужна да упозна чланове Комисије, 
рецензенте и друга лица која учествују у пословима и раду Комисије, задужене за обављање 
стручних и техничко-административних послова за потребе Комисије, са садржином Кодекса 
понашања. 
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2.1. ПРАВИЛНИК 
О СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 7) Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, 
број 76/05), Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 20. октобра 2006. 
године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа. 

 Стандарди из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни 
део. 

 

Члан 2. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

 

 

          Председник  

         Националног савета за високо образовање 

       проф. др Обрад Станојевић, с.р. 
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2.2. СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 
 
 
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 8: Квалитет студената 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Стандард 12: Финансирање 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
 
 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1  Стратегија обезбеђења квалитета садржи: 

- опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма; 

- мере за обезбеђење квалитета; 
- субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова 
права и обавезе у том поступку; 

- области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 
студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); 

- опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 
- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

1.2 Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на 
предлог органа пословођења. 

1.3 Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у 
самој установи, тако и у јавности. 

1.4 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења 
квалитета. 

 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог 
рада, који су доступни јавности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада високошколске 
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установе. 

2.2 Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења 
квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења 
квалитета те установе. 

2.3 Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган високошколске 
установе на предлог комисије за обезбеђење квалитета. 

2.4 Високошколска установа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета учини 
доступним наставницима, студентима и јавности. 

2.5 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стандарде и поступке за 
обезбеђење квалитета. 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета. 

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Високошколска установа статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, 

студената, стручних органа, катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. 

3.2 Високошколска установа посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета.  

3.3 Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Високошколска установа редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: 

- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима 

- високошколске установе; 
- структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-
стручних и стручно-апликативних дисциплина; 

- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 

- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности 
запошљавања и даљег школовања. 

4.2 Високошколска установа има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу 
програма студија. 

4.3 Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о 
квалитету студија и својих студијских програма. 

4.4 Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању 
квалитета студијских програма. 

4.5 Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и 
њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. 

4.6 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на 
дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе. 

4.7 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног 
нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, нарочито у електронској 
форми, и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских 
програма. 
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и 

имају коректан однос према студентима. 

5.2 План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и могућностима 
студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 

5.3 Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из 
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. 

5.4 Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе 
и учини доступним студентима план рада који укључује: 

- основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 

- циљеве предмета; 
- садржај и структуру предмета; 
- план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе); 
- начин оцењивања на предмету; 
- уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; 
- податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

5.5 Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада 
на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 

5.6 Високошколска установа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним 
предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава 
наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући 
квалитет предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање. 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и 
провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању 
у наставни процес. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, 

научноистраживачког, уметничког и професионалног (стручног) рада. 

6.2 Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне научне пројекте. 

6.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника. 

6.4 Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности 
високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са 
националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 

6.5 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених научних, 
истраживачких, уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи 
наставни процес. 

6.6 Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве научним, 
истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате 
свога рада. 
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6.7 Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 
 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу 
јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 
провером квалитета њиховог рада у настави. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и 

доступни оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне 
провере и усавршавања. 

7.2 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава 
прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку 
активност наставника и сарадника. 

7.3 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и 
педагошку активност наставника и сарадника. 

7.4 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих 
кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

7.5 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 
усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, уметничким 
и стручним скуповима. 

7.6 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и 
стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у 
другим областима привредног и друштвеног живота. 

7.7 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и 
стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. 

 

Стандард 8: Квалитет студената 
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

8.2 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у 
претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности, у складу са законом. 

8.3 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална 
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко 
или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и 
имовинско стање) загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

8.4 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

8.5 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 
8.6 Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 

критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања 
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав 
је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се 
оцењује способност студената да примене знање. 

8.7 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса 
усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

8.8 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
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оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

8.9 Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише 
високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. 

8.10 Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената по 
предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

8.11 Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског 
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. 

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује 
доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за 

савлађивање градива у потребној количини и на време. 

9.2 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, који 
су унапред познати и објављени. 

9.3 Високошколска установа доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, 
установа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта 
квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају 
стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

9.4 Високошколска установа обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем 
библиотечких јединица, као и опремом за рад. 

9.5 Високошколска установа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда. 

9.6 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку 
опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. 

9.7 Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне 
спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 

9.8 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском 
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 

9.9 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. 

9.10 Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 
материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како 
би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле адекватне 
услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је 
најмање 12 часова дневно. 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке 
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку 
и перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

организацији и управљању високошколском установом су утврђени општим актом 
високошколске установе у складу са законом. 

10.2 Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и 
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контрола су утврђени општим актом високошколске установе, у складу са законом. 

10.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање 
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење. 

10.4 Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног 
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује 
њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима. 

10.5 Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују 
се општим актом високошколске установе и доступни су јавности. 

10.6 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

10.7 Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 
стандардима за акредитацију. 

10.8 Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и 
усавршавање на професионалном плану. 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, 

библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности. 

11.2 Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и 
другу специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и 
степенима студија. 

11.3 Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и 
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

11.4 Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ 
различитим врстама информација у електронском облику и информационим 
технологијама, како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе. 

11.5 Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену 
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на 
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање, 
нарезивање CD и DVD материјала). 

 

Стандард 12: Финансирање 
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 
финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, 
што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 

реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и 
професионалних активности. 

12.2 Извори финансирања високошколске установе могу бити: 
- средства која обезбеђује оснивач; 
- школарине; 
- донације, поклони и завештања; 
- средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 
- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 
услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 
- оснивачка права из уговора са трећим лицима; 
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- и други извори, у складу са законом. 

12.3 Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава 
тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

12.4 Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања 
и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун 
који усваја савет. 

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 13: 
13.1 Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета високошколске 

установе. 

13.2 Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и 
резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе. 

13.3 Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу 
самовредновања. Високошколска установа је обавезна да организује и спроведе анкету и да 
њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и 
оцене квалитета. 

13.4 Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја 
и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

Упутства за примену стандарда 14: 
14.1 Високошколска установа обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 

оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у 
систему обезбеђења квалитета те установе. 

14.2 Високошколска установа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. 

14.3 Високошколска установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. 

14.4 Високошколска установа обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним 
високошколским установама у погледу квалитета. 

14.5 Високошколска установа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета 
током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета, као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним 
самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. 
Самовредновање мора да се спроводи најмање једном у три године. 

14.6 Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике и 
сараднике, путем катедри и стручних органа, студенте, преко студентских организација, 
Комисију за акредитацију и проверу квалитета и јавност. 
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2.3. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА О 
СAМОВРЕДНОВАЊУ  ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У 

САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА, ИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И 
ВИСОКИХ ШКОЛА 

 

 

 Извештај о самовредновању је обавезни документ који се прилаже у документацији 
потребној за акредитацију високошколске установе. Извештај треба да буде састављен концизно и 
да садржи све детаље који су од виталног интереса за функционисање високошколске установе а 
који се тичу квалитета образовног процеса. 

 Извештај о самовредновању има двоструку намену, са једне стране може служити 
високошколској установи да кроз критичку анализу сагледа своје недостатке и предности, а са 
друге стране да на тај начин припреми обједињене информације које се могу користити у процесу 
акредитације. 

 Извештај о самовредновању треба да има форму којом се одговара на сваки предвиђени 
стандард и да садржи документоване податке. Поред тога, извештај треба да садржи сопствене 
оцене прилика у високошколској установи у свим аспектима њеног рада. Одговорност за 
припрему извештаја треба препустити тиму који поред искусних наставника има у свом саставу и 
друге сараднике, као и студенте и административно особље. Руководилац високошколске установе 
би, по правилу, био укључен у припрему финалне верзије, јер својим потписом гарантује за 
тачност свих навода представљених у извештају о самовредновању. 

 Извештај о самовредновању се састоји од три дела. У првом делу се представља 
високошколска установа кроз низ основних података (може се користити уводна страна из 
документације за акредитацију или на сличан начин формиран низ података о установи), у другом 
делу се дискутују и вреднују процеси и стандарди којима се осигурава квалитет у установи уз 
истовремену оцену како уочени недостаци могу убудуће да се коригују, трећи део садржи прилоге 
на основу којих је сачињен извештај о самовредновању (ови прилози у принципу могу бити исти 
као и прилози који се дају у документацији за акредитацију, или могу бити нови прилози које, у 
том случају, треба означити и приложити уз Извештај о самовредновању). 

 Високошколска установа у припреми и презентацији извештаја о самовредновању исказује 
своју ефикасност, приказује свој образовни процес, квалитет свог наставног и образовног процеса, 
квалитет својих наставника, организације и ресурса које нуди својим студентима. Истовремено, 
овај извештај који се периодично понавља има за циљ да укаже на недостатке и да утиче на 
њихово превазилажење. Извештај о самовредновању може служити као основа за промене и 
унапређење наставног процеса, али и као извор информација будућим послодавцима о знањима и 
вештинама које студенти стичу у високошколској установи. Овај документ омогућава установи да 
провери квалитет својих програма, а самим тим и диплома које студенти стичу, а такође омогућава 
рецензентима да стекну тачан увид о стању у установи да би могли да дају оцену о квалитету 
установе. Тачност и прецизност навода и података у току припреме извештаја о самовредновању, 
осим оцена везаних за акредитацију установе, морају да послуже руководству установе да 
формира планове будућег деловања у циљу општег побољшања квалитета. У припреми извештаја 
о самовредновању треба се држати форме која има следећи садржај: 

 Извештај  о  самовредновању,  заједно  са  изјавом  органа  пословођења  и представника 
студената,  као  и  Захтевом  за спољашњу проверу испуњавања обавеза  у  погледу  квалитета,  
самостална  високошколска  установа,  односно високошколска јединица у њеном саставу, 
подноси КАПК у години у којој се врши провера испуњавања обавеза високошколске установе у 
погледу квалитета, а према годишњем плану послова који доноси КАПК.  

Резултати провере испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу у погледу квалитета су значајна основа КАПК у процесу 
поновне акредитације високошколске установе и студијских програма.  
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СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета  

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета  

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  

Стандард 4: Квалитет студијског програма  

Стандард 5: Квалитет наставног процеса  

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада  

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  

Стандард 8: Квалитет студената  

Стандард  9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса  

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке  

Стандард 11: Квалитет простора и опреме  
Стандард 12: Финансирање  
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета  

 

Извештај  о  самовредновању  треба  да  буде  структуриран  у  складу  са стандардима  за  
самовредновање  и  оцењивање  квалитета  високошколских установа (стандарди 1-14).   

Извештај о самовредновању треба да садржи оцену испуњености сваког појединачног 
стандарда, поштујући упутство за његову примену и објективне чињенице карактеристичне за 
високошколску установу. У оквиру обраде сваког појединачног стандарда оценити испуњеност и 
предвидети мере за побољшање квалитета. На крају извештаја о самовредновању дати опште 
оцене испуњености стандарда квалитета високошколске установе. 

 Потребно  је  да  у  извештају  у  оквиру  сваког стандарда  буду  посебно обрађени следећи 
аспекти:  

• Опис тренутне ситуације;  

• Анализа  и  процена  тренутне  ситуације  с  обзиром  на  претходно дефинисане циљеве, 
захтеве и очекивања;  

• Анализа слабости и повољних елемената;  

• Предлози за побољшање и планиране мере.  

 Анализа слабости и повољних елемената треба да буде обављена у складу са следећим 
категоријама процене,  методом SWOT анализе:  

 S - (Strengths) : предности  

 W - (Weaknesses) : слабости  

 O - (Opportunities): могућности  

 T - (Threats): опасности  

 Квантификација процене претходних категорија за сваки стандард треба да буде дефинисана 
на следећи начин:  

+++  -  високо значајно  

++  -  средње значајно  

+   -  мало значајно  

0  -  без значајности  
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ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ У  ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.) 

Самовредновање ( Члан 17.) 

1. Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном општим актом 
високошколске установе. 

2. Самовредновање самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном 
саставу се спроводи у интервалима од највише три године. 

3. Високошколска установа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 
студијских програма, наставе и услова рада. 

4. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

5. На захтев Комисије, високошколска установа доставља информацију о поступку и 
резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета. 

6. Комисија обавља проверу испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, према годишњем плану 
послова, по посебном налогу Националног савета, на захтев самосталне високошколске 
установе или министра. 

7. Извештај о самовредновању заједно са Захтевом за спољашњу проверу испуњавања обавеза 
у погледу квалитета, самостална високошколска установа, односно високошколска јединица 
у њеном саставу, подноси Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.  

8. Извештај о извршеној провери испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу у вези са квалитетом Комисија доставља 
Националном савету, министру и самосталној високошколској установи. 

9. У року од 15 дана од дана достављања извештаја о извршеној провери, самостална 
високошколска установа може доставити Националном савету примедбе на извештај. 

10. Национални савет извештај Комисије прослеђује Конференцији универзитета и Студентској 
конференцији универзитета, односно Конференцији академија струковних студија и 
Студентској конференцији академија струковних студија 

11. Национални савет утврђује оцену испуњености обавеза самосталне високошколске установе 
и високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, на основу извештаја 
КАПК, и доставља је самосталној високошколској установи и министру.  

12. Резултати провере испуњености обавезе самосталне високошколске установе у вези са 
квалитетом, објављују се у складу са актом Националног савета. 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

Упутства за примену стандарда 1: 

1.1  Стратегија обезбеђења квалитета садржи: 

- опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма; 

- мере за обезбеђење квалитета; 

- субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права и 
обавезе у том поступку; 

- области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 
студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); 
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- опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 

- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

1.2  Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на 
предлог органа пословођења. 

1.3  Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у 
самој установи, тако и у јавности. 

1.4  Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења 
квалитета. 

Упутства за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 1  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 1 
1. Политика осигурања квалитета треба да одражава мисију и вредности одговарајуће установе, и 
да буде уско повезана са релевантним плановима и активностима високошколске установе у 
смислу стратешког менаџмента.  

2. Установа анализира и процењује тренутну ситуацију с обзиром на претходно дефинисане 
циљеве, захтеве и очекивања.  

3. Наводи се датум када је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и доказује се да је тај документ доступан јавности.  

4. Установа прилаже акциони план за спровођење стратегије, као и документацију о његовом 
усвајању. Установа јасно наводи  мерљиве циљеве у погледу контроле реализације акционог 
плана за различите активности и нивое осигурања квалитета унутар високошколске установе.   

5. Процедуре треба да подразумевају могућност анализе и разраде суштине мисије и планова, као 
и одговарајуће ресурсе којима би се подржало спровођење циљева у дугорочном периоду.  

6. Установа треба да документује да на основу претходних резултата самовредновања и 
резултата анкета које су добијене у одређеном временском интервалу, континуирано ради  на 
допуњавању и унапређивању акционих планова. 

б)  У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- опредељење високошколске установе за унапређење квалитета и изградњу организационе 
културе квалитета; 

- мере за обезбеђење квалитета; 

- субјекте обезбеђења квалитета; 

- области обезбеђења квалитета; 

- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
На основу урађене SWOT анализе наводи се предлог мера и активности за унапређење 

квалитета, као и доказ да је предлог усвојио орган управљања високошколске установе.    

Показатељи и прилози за стандард 1: 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама 
(уколико их је било).  

 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог 
рада, који су доступни јавности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада високошколске 
установе. 
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2.2 Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења квалитета и 
њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета те 
установе. 

2.3 Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган високошколске установе 
на предлог комисије за обезбеђење квалитета. 

2.4 Високошколска установа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета учини 
доступним наставницима, студентима и јавности. 

2.5 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стандарде и поступке за 
обезбеђење квалитета. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену квалитета стандарда 2  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 2 
Установа наводи документ којим су постављени стандарди квалитета и утврђене надлежности 
појединих субјеката у систему мера обезбеђења квалитета, као и поступке за обезбеђење квалитета 
рада високошколске установе.  

б) У оквиру овог стандарда, методом SWOT анализе, установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- стандарде за унапређење квалитета установе; 

- стандарде за унапређење квалитета студијских програма; 

- поступке обезбеђења квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2  

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета 
високошколске установе 

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске 
установе у оквиру стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) 
за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета . 

Упутства за примену стандарда 3:  
3.1 Високошколска установа статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, 
студената, стручних органа, катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. 

3.2 Високошколска установа посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета.  

3.3 Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену стандарда 3: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 3 
1. Високошколска установа пружа доказе да има и примењује систем осигурања квалитета и да 
обезбеђује критички осврт на циљеве, адекватно обликовање процеса и активности везаних за 
квалитет.  

2. Високошколска установа описује начин редовног прикупљања  и евалуирања података који се 
односе на квалитет.  

3. Детаљно се описује начин на који су усвојени извештаји о спровођењу стратегије и о анализи 
стандарда за обезбеђење квалитета.  

4. Високошколска установа документује да су процеси одлучивања, компетенције и 
одговорности органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, 
наставника и сарадника, као и надлежности студената, јасно дефинисани, саопштавани и 
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имплементирани.  

5. Установа треба да покаже да  организациона структура и процедура система обезбеђења 
квалитета обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени и 
наставници и студенти. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- постојање и надлежности посебног тела за унапређење квалитета; 

- надлежности органа управљања у систему обезбеђења квалитета; 

- надлежности органа пословођења; 

- надлежности стручних органа; 

- надлежности наставника и сарадника; 

- надлежнoсти студената; 

- организација и функционисање система обезбеђења квалитета; 

- доношење корективних и превентивних мера на основу анализе процене испуњавања 
стандарда за обезбеђење квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу 
за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 
100 речи).  

Прилог 3.2. Списак свих анкета  
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера  

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Високошколска установа редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: 
- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима 

високошколске установе; 

- структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-
стручних,  стручно-уметничких и стручно-апликативних дисциплина; 

- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 

- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и 
даљег школовања. 

4.2 Високошколска установа има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма 
студија. 

4.3 Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о 
квалитету студија и својих студијских програма. 

4.4 Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета 
студијских програма. 

4.5 Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и 
њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. 

4.6 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на 
дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.  

4.7 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног 
нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, нарочито у електронској 
форми, и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских 
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програма. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 4  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
1. Установа наводи све студијске програме свих нивоа које је акредитовала а који се изводе на 
неинтегрисаном Универзитету  као и  број студената за који је сваки студијски програм 
одобрен. Такође, прилаже и одлуке о акредитацији.  

2. Установа наводи број акредитованих студијских програмима који се остварују на свакој ВШУ 
у саставу Универзитета по нивоима студија са акредитованим бројем студената за упис у прву 
годину студија 

3. Високошколска установа описује механизме праћења квалитета студијских програма  (нпр. 
формално-правну процедуру за одобравање програма, процедуре за праћење успешности 
програма и утврђену одговорност за њихово унапређење. 

4. Високошколска установа описује исходе образовања у оквиру акредитованих студијских 
програма које изводи, засноване на исходима учења. 

5. Установа документује да је обезбедила да су исходи учења базирани на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања у датој научној или уметничкој области и на 
одговарајућем Европском оквиру квалификација, укључујући и захтеве међународних и 
националних професионалних удружења.  

6. Високошколска установа документује да је процена оптерећења студената неопходног за 
постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) предмет редовне провере, путем праћења и 
прикупљања повратних информација од студената.  

7. Високошколска установа приказује да се унапређивање и континуирано осавремењивање 
постојећих студијских програма заснива на развоју науке или уметности и новим захтевима 
који се постављају пред дати образовни профил. 

8. Високошколска институција треба да документује на који начин остаје у вези   са својим 
дипломцима. Процењује се релевантност програма за тржиште рада (локално, државно, 
међународно), као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са исходима учења; 

- методе  наставе оријентисане ка учењу исхода учења; 

- систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења; 

- усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за достизање очекиваних 
исхода учења; 

- међусобну усаглашеност исхода учења и очекиваних компетенција базираних на 
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања; 

- способност функционалне интеграције знања и вештина; 

- поступке праћења квалитета студијских програма; 

- повратне информације из праксе о свршеним студентима и њиховим компетенцијама; 

- континуирано осaвремењивање студијских програма; 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4 

Показатељи и прилози за стандард  4: 
Табела 4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  високошколској 
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 
школске године  

Табела 4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  у претходне 
3 школске године у  оквиру  акредитованих  студијских програма. Ови подаци се израчунавају 
тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели 
бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно 
за сваки ниво студија. 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако 
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што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно 
трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

Прилог 4.1. Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о квалитету 
студијског програма и постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим квалификацијама 
дипломаца. 

 

Стандард 5: Квалитет наставног процесa 
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и 

имају коректан однос према студентима. 

5.2 План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и могућностима 
студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 

5.3 Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из 
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. 

5.4 Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе 
и учини доступним студентима план рада који укључује: 

- основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 

- циљеве предмета; 

- садржај и структуру предмета; 

- план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе); 

- начин оцењивања на предмету; 

- уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; 

- податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

5.5 Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада 
на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 

5.6. Високошколска установа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним 
предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава 
наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући 
квалитет предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 5: 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 
1. Високошколска установа документује да садржај курикулума као и наставне методе за  његову 
примену одговарају постизању циљева одговарајућих студијских програма и исхода учења.  

2. Установа анализира на примеру једног студијског програма да је пропорција различитих  
типова курсева (предавања, семинари, пракса, пројекти и др.) коју изводе наставници и 
сарадници ангажовани на студијском програму, балансирана с обзиром на исходе учења.  

3. Установа документује, у оквиру годишњег извештаја о раду тела одговорног за унутрашње   
осигурање квалитета, или на други начин, да подстиче стицање активних компетенција  
наставника типичних за високошколске установе, као и стицање стручних компетенција.  

4. Високошколска  установа  документује процедуру која обезбеђује доступност и реализацију 
плана рада на предметима, као и регуларност распореда наставе. Описују се усвојене 
процедуре и мере које установа доноси у случају неиспуњавања овог стандарда.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
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- компетентност наставника и сарадника;  

- доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  

- интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

- доступност података о студијским програмима, плану и распореду наставе;  

- избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  

- систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 

Показатељи и прилози за стандард 5 
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.  
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадника  

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 
резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 
наставни процес. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког, 

уметничког и професионалног (стручног) рада. 

6.2 Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне научне пројекте. 

6.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника. 

6.4 Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности 
високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са 
националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 

6.5 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених научних, 
истраживачких, уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи 
наставни процес. 

6.6 Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве научним, 
истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате 
свога рада. 

6.7  Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 6: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 6 
1. Високошколска  установа  анализира  структуру  и  ресурсе  за  остваривање  и организовање  
базичних, развојних  и  примењених  истраживања, уметничког и стручног рада и показује да 
постојеће структуре за реализацију и организовање научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада одговарају нормативима.  

2. Установа треба да документује да је одређивање истраживачких стратегија и циљева  у  складу  
са  стратешком  оријентацијом  установе  и  националном стратегијом.  

3. Установа  наводи  листу  пројеката  које финансира  Министарство за науку  или које   
финансирају   међународне   организације,  а  чији су  руководиоци наставници стално 
запослени у високошколској установи.  

4. Установа прилаже и листу пројеката који обезбеђују трансфер технологије релевантним  
индустријама  и  пословним  заједницама,  као  и  непрофитним организацијама.  

5. Установа наводи појединачно ангажовање наставника и сарадника у оквиру 
научноистраживачких пројеката које финансира Министарство за науку. 
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6. Високошколска  установа  пружа  доказе  да  је  обезбеђена  интегрисаност истраживачких  
метода  и  резултата  истраживања  у  наставне  програме академских и докторских студија.  

7. Високошколска   установа   треба   да   документује   да   пружа   подршку наставницима  и  
сарадницима  да  повећају  број  и  квалитет  публикација  у реномираним  часописима  са  SCI  
индексацијом.  Документује  се  систем  за финансијску подршку младим истраживачима из 
вишка сопствених прихода високошколске установе.  

8. Установа потврђује примером да се  за избор у звање наставника   критеријуми који се односе 
на научноистраживачки, уметнички и стручни рад доследно примењују и да су у складу са 
препоруком Националног савета за високо образовање.  

9. Установа  документује  да  је избор  и  именовање  наставника  и  ментора  на студијским 
програмима докторских студија обављено у складу са тренутно важећим  стандардима  за  
акредитацију  студијских  програма  докторских студија у оквиру образовно-научног, односно 
образовно-уметничког поља.  

10. Установа  анализира  и  упоређује  своје  критеријуме  који  дефинишу  избор наставника и 
избор ментора на докторским студијама са условима других високошколских установа из 
одговарајућег научног поља.  

11. Високошколска установа треба да наведе доказе о интензивној међународној сарадњи  
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- усаглашеност образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног рада;  

- перманентност научног истраживања и међународне сарадње;  

- праћење  и  оцењивање  квалитета  научноистраживачког  рада  наставника  и сарадника;  

- усаглашеност  садржаја  научноистраживачког  уметничког  и  стручног  рада  са 
стратешким опредељењем земље и европским циљевима;  

- активно укључивање резултата истраживања у наставни процес;  

- подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања;  

- издавачку делатност;  

- бригу о научноистраживачком подмлатку.  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6 

Показатељи и прилози за стандард  6: 
Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци  
наставници  стално запослени у високошколској установи.  

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у 
текућим домаћим и међународним пројектима  

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у 
претходној календарској години према критеријумима Министарства.  

Табела 6.4. Списак SCI/SSCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. 
(Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација  (име кандидата, име ментора,  назив 
дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне 
три школске године 

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији  
су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи. 

Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност 
услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос 
броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи. 

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате 
у научноистраживачком и раду.  

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на високошколској установи.  

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и 
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сарадника на високошколској установи. 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног 
поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 
провером квалитета њиховог рада у настави. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и доступни 

оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне провере и 
усавршавања. 

7.2 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава 
прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку 
активност наставника и сарадника. 

7.3 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и 
педагошку активност наставника и сарадника. 

7.4 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова 
и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

7.5 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 
усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, уметничким и 
стручним скуповима. 

7.6 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног 
кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим 
областима привредног и друштвеног живота. 

7.7 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног 
кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 7 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 7 
1. Високошколска установа показује да је осигурала да наставу врши квалификован и 
компетентан наставни кадар.  

2. Установа врши редовну евалуацију своје политике и процедура везаних за запошљавање и 
избор наставног кадра. Редовно се врше праћење и  евалуација  квалитета  и  компетентности  
наставног  кадра. Ово  посебно  важи  за процедуре избора, именовања, процене, развоја и 
промоције кадра. Установа прилаже документацију која подржава ове захтеве.  

3. Установа документује да поседује програм развоја кадра, и да је у ту сврху обезбедила 
одговарајућа средства. Професионални развој кадра постиже се организовањем  семинара по 
типу  „едукација  едукатора“.  

4. Установа документује да има план развоја хуманих ресурса за академско, техничко и 
административно особље, као и обезбеђене предуслове и прилике за континуирану едукацију.  

5. Подржава  се  комуникација  између  академског  особља  и  релевантних професионалних 
удружења.  

6. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су регулисани и документовани. 
Установа документује да има дефинисане критеријуме за избор наставног кадра.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника; 

- усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног савета за високо 
образовање; 

- систематско праћење и подстицање педагошких истраживачких и стручних активности 
наставника и сарадника;  

- дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког подмлатка; 

- обезбеђење перманентне едукације и усавршавања; 
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- повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и радом у привреди; 

- вредновање педагошких способности;  

- вредновање истраживачких способности;  

- уважавање  мишљења студената о педагошком раду наставника и сарадника. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7  

Показатељи и прилози за стандард  7: 
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи  
(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи  (радни однос 
са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника  
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са 
бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе  

 

Стандард 8: Квалитет студената 
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

8.2 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у 
претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности, у складу са законом. 

8.3 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална 
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко 
или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и 
имовинско стање) загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

8.4 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

8.5 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 

8.6 Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 
критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања 
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав 
је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се 
оцењује способност студената да примене знање. 

8.7 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса 
усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

8.8 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

8.9 Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише 
високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. 

8.10 Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената по 
предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

8.11  Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског 
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 8 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 8 
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1. Високошколска   установа   описује   примењивање   опште   институционалне стратегије с 
обзиром на процедуре пријема и признавања образовања, и приказује да поштује  једнакост  и  
равноправност  студената  по  свим  основама.   

2. Високошколска установа  показује  да  су  процедуре  за  пријем  и  оцењивање  студената  
јасно дефинисане, јавно објављене и да се непрестано и доследно примењују у читавој 
установи.  

3. Високошколска  установа  посебно  документује  и  описује  да  су  методе оцењивања тако 
конципиране да на одговарајући начин процењују исходе учења. Установа документује да су 
са пропозицијама оцењивања сви упознати на јасан и недвосмислен начин, као и да постоје 
механизми за процену и контролу процедура оцењивања.  

4. Инфраструктура за студенте (простор за рекреацију, клуб, студентска служба, библиотека, 
консултације и др.) испуњава захтеве који важе за високошколске институције.  

5. Документује се да је учешће студената у процени услова и организације студијских  програма  
увек обезбеђено.  

6. Високошколска  установа показује да се студентске процене квалитета студијских  програма  
раде  систематично, а да се резултати процене користе у оквиру мера за повећање квалитета 
наставе.  

7. Односи наставник/студент обезбеђују постизање образовних циљева.  
8. Описују се усвојене процедуре и мере које установа доноси у случају сувише ниске 
пролазности  по  предметима,  програмима,  годинама,  као  и  у  случају  уочених 
неправилности у оцењивању.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- процедуру пријема студената;  
- једнакост и равноправност студената, укључујући и студенте са посебним потребама;  

- рад на планирању и развоју каријере студената;  
- доступност информација о студијама;  
- доступност процедура и критеријума оцењивања;  
- анализу метода и критеријума оцењивања по предметима, програмима, годинама, уз 
корективне мере;  

- усклађеност метода оцењивања са исходима студијског програма;  
- објективност и принципијелност наставника у процесу оцењивања;  
- праћење  пролазности  студената  по  предметима,  програмима  и  годинама,  уз корективне 
мере;  

- студентско организовање и учествовање у одлучивању.  
ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8  

Показатељи и прилози за стандард  8: 
Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама студија на 
текућој школској години  

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су 
дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за 
трајање студијског програма 

Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ 
бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената  
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању  
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 
процедура оцењивања  
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем 
и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за 

савлађивање градива у потребној количини и на време. 

9.2 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, који 
су унапред познати и објављени. 

9.3 Високошколска установа доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, 
установа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта 
квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају 
стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

9.4 Високошколска установа обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем 
библиотечких јединица, као и опремом за рад. 

9.5 Високошколска установа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда. 

9.6 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку 
опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. 

9.7 Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне 
спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 

9.8 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском 
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 

9.9 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. 

9.10 Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 
материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како 
би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле адекватне 
услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је 
најмање 12 часова дневно. 

 Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 9 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 9 
1. Високошколска установа анализира квалитет уџбеника, литературе, библиотеке и 
информатичке подршке.  

2. Посебно анализира документе и мере којима је дефинисана издавачка делатност, наставна и 
друга литература, утврђен минимум стандарда квалитета уџбеника и прописана обавеза 
провере квалитета уџбеника.  

3. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију квалитета 
уџбеника, библиотечких и информатичких ресурса.  

4. У случају потребних унапређења овог стандарда, установа прилаже план мера како би 
одговорила на постављене захтеве.  

5. Високошколска установа описује библиотечки фонд и одговарајућу опремљеност у области 
информатичких технологија које доприносе квалитету наставе.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- постојање општег акта о уџбеницима и поступање по њему;  

- покривеност предмета уџбеницима и училима;  

- структуру и обим библиотечког фонда;  

- постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, интернета,  електронских облика 
часописа); 

- број и стручну спрему запослених у библиотеци и другим релевантним службама; 
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- адекватност услова за рад (простор, радно време).  

ц)    Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9  

Показатељи и прилози за стандард  9: 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима.  
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 
високошколској установи (са редним бројевима) 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени 
на установи са бројем наставника на установи  

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке 
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и 
перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

организацији и управљању високошколском установом утврђени су општим актом 
високошколске установе у складу са законом. 

10.2 Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и 
контрола, утврђени су општим актом високошколске установе, у складу са законом. 

10.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање 
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење. 

10.4 Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног 
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује 
њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима. 

10.5 Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују се 
општим актом високошколске установе и доступни су јавности. 

10.6 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

10.7 Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 
стандардима за акредитацију. 

10.8   Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и 
усавршавање у струци. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 10 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 10 
1. Високошколска установа анализира општа акта којима су регулисане основне надлежности, 
поступак и начин рада органа пословођења, органа управљања, Сената универзитета, Научно-
стручних већа, Студентског парламента и стручних служби.  

2. Приказује се и разматра структура организационих јединица високошколске установе, као и 
делатност стручних служби.  

3. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију процене 
квалитета рада органа управљања и рада стручних служби и да по потреби доноси предлог 
мера за унапређење квалитета њиховог рада. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- дефинисаност надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа; 

- организациона структура Универзитета ; 

- праћење и оцењивање квалитета управљања установом, уз мере за унапређење; 
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- праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља Универзитета , 
уз мере за унапређење; 

- дефинисаност и доступност услова за напредовање ненаставног особља; 

- доступност релеватних информација о раду стручних служби и органа управљања; 

- перманентно усавршавање и образовање ненаставног особља; 

ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10 

Показатељи и прилози за стандард  10: 
Табела 10.1. Списак ненаставних радника стално запослених у високошколској  
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и 
рада стручних служби 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, 

библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности. 

11.2 Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу 
специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и 
степенима студија. 

11.3 Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и 
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

11.4 Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ 
различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, 
како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе. 

11.5 Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену 
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на 
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање, 
нарезивање CD и DVD материјала). 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 11 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 11 
1. Високошколска установа показује да поседује инфраструктуру потребну за имплементацију 
циљева према стратешким плановима.  

2. Величина, доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима који важе за 
високошколске установе. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената:  

− усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената;  

− адекватност техничке, лабораторијске и остале опреме;  

− усклађеност капацитета опреме са бројем студената;  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11  

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  знајмљени  простор) 
са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)  
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном 
процесу и научноистраживачком раду  
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 
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Стандард 12: Финансирање 
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, 
финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, што доводи до 
финансијске стабилности у дугом року. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.3 Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 

реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и 
професионалних активности. 

12.4 Извори финансирања високошколске установе могу бити: 
- средства која обезбеђује оснивач; 

- школарине; 

- донације, поклони и завештања; 

- средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

- оснивачка права из уговора са трећим лицима; 

- и други извори, у складу са законом. 

12.5 Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава 
тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

12.6 Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања 
и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун 
који усваја Савет. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 12 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 12 
1. Високошколска установа описује процесе финансирања и имплементације буџета. Прилаже 
доказе да су процеси финансирања јасно дефинисани и транспарентно документовани.  

2. Високошколска установа коментарише своје сопствене изворе финансирања, као и удео 
средстава из ових извора.  

3. Установа посебно описује начин финансирања истраживања и наставе.  
4. Установа има вишегодишњи план финансирања сопствених активности. У оквиру тог плана, 
буџетирани и стварни трошкови установе се периодично структурирају и документују.  

5. Установа анализира евентуална одступања и документује да доноси одговарајуће мере за 
побољшање овог стандарда. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- изворе финансирања; 
- дугорочно обезбеђење финансијских средстава за  наставу,  научноистраживачки, уметнички и 
стручан рад;  

- финансијско планирање и одлучивање; 
- јавност начина употребе финансијских средстава. 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12  

Показатељи и прилози за стандард  12: 
Прилог  12.1. Финансијски план  
Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину  

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 
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Упутства за примену стандарда 13: 
13.1 Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета високошколске 

установе. 

13.2 Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и 
резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе. 

13.3 Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу 
самовредновања. Високошколска установа је обавезна да организује и спроведе анкету и да 
њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и 
оцене квалитета. 

13.4 Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја 
и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 13 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 13 
1. Високошколска установа описује начине на који су студенти укључени у процесе процене и 
унапређења квалитета и то документује релевантном документацијом и усвојеним 
извештајима.  

2. Установа посебно анализира поступке и корективне мере у случају неиспуњавања стандарда у 
областима које се проверавају у процесу самовредновања, а које су процењиве од стране 
студената.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- -учешће студената у телима за обезбеђење квалитета; 

- -учешће студената у самовредновању; 

- -студентску евалуацију установе, студијских програма, наставе. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13  

Показатељи и прилози за стандард  13: 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитета 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

Упутства за примену стандарда 14: 
14.1 Високошколска установа обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 

оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему 
обезбеђења квалитета те установе. 

14.2 Високошколска установа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. 

14.3 Високошколска установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. 

14.4 Високошколска установа обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високош 
колским установама у погледу квалитета. 

14.5 Високошколска установа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета 
током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета, као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним 
самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. 
Самовредновање мора да се спроводи најмање једном у три године. 
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14.6 Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике и сараднике, 
путем катедри и стручних органа, студенте, преко студентских организација, Комисију за 
акредитацију и проверу квалитета и јавност. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета  стандарда 14 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 14 
1. Високошколска установа описује основне принципе рада у поступку систематског праћења и 
периодичне провере квалитета. Документује у којој мери су коришћени принципи у складу са 
стратешким опредељењем установе.  

2. Високошколска установа анализира постојећу инфраструктуру за систематско праћење и 
обезбеђење квалитета.  

3. Наводи облике сарадње и начине размене информација са другим високошколским установама 
које остварују добре резултате у едукацији студената и у истраживању.  

4. Високошколска установа указује на принцип јавности у раду у оквиру систематског праћења и 
периодичне провере квалитета . 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- континуитет у реализацији процеса обезбеђења и унапређења квалитета; 
- постојање инфраструкуре за систематско праћење и обезбеђење квалитета; 
- редовне повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената;  
- усаглашавање са стратегијом унапређења квалитета других престижних високошколских 
установа у земљи и иностранству; 

- периодичност процеса прикупљања података о квалитету; 
- јавност резултата процене квалитета. 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14 

Показатељи и прилози за стандард  14: 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту Универзитета о активностима које обезбеђују 
систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета 
рада Универзитета.  
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2.4. ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О 
САМОВРЕДНОВАЊУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У 

САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА, ИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И 
ВИСОКИХ ШКОЛА 

 

 

Табеле, спремне за попуњавање, налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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2.5. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ИЗВЕШТАЈА О 
САМОВРЕДНОВАЊУ НЕИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА 

 

 

 Универзитет спроводи поступак самовредновања процењујући испуњеност свих стандарда за 
самовредновање и оцењивање  квалитета високошколских установа које је усвојио Национални савет 
за високо образовање. Извештај о самовредновању је написан према  Упутству за припрему извештаја 
о самовредновању неинтегрисаних универзитета.   

 Извештај о самовредновању се састоји из три дела: 

 I. Основни подаци о Универзитету 

 II. Самовредновање процеса и стандарда којима се обезбеђује квалитет на Универзитету,  уз 
предлог корективних мера за унапређење квалитета, односно, за отклањање недостатака с обзиром на 
претходно дефинисане  циљеве, захтеве и очекивања.  

 III. Прилози 

 

 У Захтеву за спољашњу проверу квалитета,  Универзитет, као самостална високошколска 
установа:  

А) попуњава поља која се односе на следеће податке: 

 - Назив, односно пословно име високошколске установе 

 - Оснивање високошколске установе 

 - Власничка структура високошколске установе 

 - Досадашњи упис у регистре 

 - Делатности високошколске установе- Орган пословођења 

Б)  Прописно линкована прилажу се и Општа акта високошколске установе: 

 - Акт о оснивању високошколске установе 

 - Акт о акредитацији издат од стране Министарства надлежног за високо образовање   

 - Акт о акредитацији за обављање научно истраживачке делатности издат од надлежног 
Министарства 

 - Акт о именовању органа пословођења 

 - Статут високошколске установе 

  

 Уз захтев за спољашњу проверу квалитета  Универзитет подноси и Извештај о самовредновању. 

 Штампана форма Захтева за спољашњу проверу квалитета  Универзитета, после добијања  
заводног броја у Министарству просвете, науке и технолошког развоја предаје се КАПК-у. 

 Целокупна документација укључујући Захтев за спољашњу проверу квалитета и Извештај о 
самовредновању са одговарајућим прилозима, предаје се у електронској форми  у 3 примерка (на 3 
CD).  

 Високошколска установа поред електронске форме предаје и једну верзију Извештаја о 
самовредновању у папирној форми. 

 

 

СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 8: Квалитет студената 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Стандард 12: Финансирање 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

 

 За сваки стандард установа даје податке кроз назначени низ табела, извештаја, и прилога. Поред 
обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који документују испуњеност 
датог стандарда. 

 У Извештају о самовредновању, у оквиру сваког стандарда, методом SWOT анализе, треба дати:   

• Опис тренутне ситуације; 

• Анализу и процену тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане   циљеве, захтеве 
и очекивања; 

• Анализу слабости и повољних елемената;            

• Предлоге за побољшање и планиране мере. 

 Резултати спољашње провере биће значајна основа КАПК у поступку поновне акредитације 
високошколске установе. 

 

 

ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ У  ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.) 

Самовредновање ( Члан 17.) 

1. Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном општим актом 
високошколске установе. 

2. Самовредновање самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном 
саставу се спроводи у интервалима од највише три године. 

3. Високошколска установа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 
студијских програма, наставе и услова рада. 

4. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

5. На захтев Комисије, високошколска установа доставља информацију о поступку и 
резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета. 

6. Комисија обавља проверу испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, према годишњем плану 
послова, по посебном налогу Националног савета, на захтев самосталне високошколске 
установе или министра. 

7. Извештај о самовредновању заједно са Захтевом за спољашњу проверу испуњавања обавеза 
у погледу квалитета, самостална високошколска установа, односно високошколска јединица 
у њеном саставу, подноси Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.  

8. Извештај о извршеној провери испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу у вези са квалитетом Комисија доставља 
Националном савету, министру и самосталној високошколској установи. 

9. У року од 15 дана од дана достављања извештаја о извршеној провери, самостална 
високошколска установа може доставити Националном савету примедбе на извештај. 
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10. Национални савет извештај Комисије прослеђује Конференцији универзитета и Студентској 
конференцији универзитета, односно Конференцији академија струковних студија и 
Студентској конференцији академија струковних студија 

11. Национални савет утврђује оцену испуњености обавеза самосталне високошколске установе 
и високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, на основу извештаја 
КАПК, и доставља је самосталној високошколској установи и министру.  

12. Резултати провере испуњености обавезе самосталне високошколске установе у вези са 
квалитетом, објављују се у складу са актом Националног савета. 

 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Стратегија обезбеђења квалитета садржи: 

- опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма; 

- мере за обезбеђење квалитета; 

- субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права и 
обавезе у том поступку; 

- области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 
студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); 

- опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 

- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

1.2 Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на 
предлог органа пословођења. 

1.3 Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у 
самој установи, тако и у јавности. 

1.4 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења 
квалитета. 

Упутства за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 1  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 1 
1. Политика осигурања квалитета треба да одражава мисију и вредности одговарајуће установе, 

и да буде уско повезана са релевантним плановима и активностима високошколске установе у 
смислу стратешког менаџмента.  

2. Установа анализира и процењује тренутну ситуацију с обзиром на претходно дефинисане 
циљеве, захтеве и очекивања.  

3. Наводи се датум када је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и доказује се да је тај документ доступан јавности.  

4. Установа прилаже акциони план за спровођење стратегије, као и документацију о његовом 
усвајању. Установа јасно наводи  мерљиве циљеве у погледу контроле реализације акционог 
плана за различите активности и нивое осигурања квалитета унутар високошколске установе.   

5. Процедуре треба да подразумевају могућност анализе и разраде суштине мисије и планова, као 
и одговарајуће ресурсе којима би се подржало спровођење циљева у дугорочном периоду.  

6. Установа треба да документује да на основу претходних резултата самовредновања и 
резултата анкета које су добијене у одређеном временском интервалу, континуирано ради  на 
допуњавању и унапређивању акционих планова. 

б)  У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- опредељење високошколске установе за унапређење квалитета и изградњу организационе 
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културе квалитета; 

- мере за обезбеђење квалитета; 

- субјекте обезбеђења квалитета; 

- области обезбеђења квалитета; 

- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
На основу урађене SWOT анализе наводи се предлог мера и активности за унапређење 

квалитета, као и доказ да је предлог усвојио орган управљања високошколске установе.    

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета 
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета Универзитета 
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије Универзитета и одлуке о његовом усвајању. 

 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог 
рада, који су доступни јавности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада високошколске 

установе. 

2.2 Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења квалитета и 
њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета те 
установе. 

2.3 Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган високошколске установе 
на предлог комисије за обезбеђење квалитета. 

2.4 Високошколска установа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета учини 
доступним наставницима, студентима и јавности. 

2.5 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стандарде и поступке за 
обезбеђење квалитета. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену квалитета стандарда 2  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 2 
Установа наводи документ којим су постављени стандарди квалитета и утврђене надлежности 
појединих субјеката у систему мера обезбеђења квалитета, као и поступке за обезбеђење квалитета 
рада високошколске установе.  

б) У оквиру овог стандарда, методом SWOT анализе, установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- стандарде за унапређење квалитета установе; 

- стандарде за унапређење квалитета студијских програма; 

- поступке обезбеђења квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2  

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета 
Универзитета 

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета Универзитета у 
оквиру стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) 
за унутрашње осигурање квалитета Универзитета 
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета . 

Упутства за примену стандарда 3:  
3.1 Високошколска установа статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, 

студената, стручних органа, катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. 

3.2 Високошколска установа посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета.  

3.3  Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену квалитета стандарда 3: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 3 

1. Високошколска установа пружа доказе да има и примењује систем осигурања квалитета и да 
обезбеђује критички осврт на циљеве, адекватно обликовање процеса и активности везаних за 
квалитет.  

2. Високошколска установа описује начин редовног прикупљања  и евалуирања података који се 
односе на квалитет.  

3. Детаљно се описује начин на који су усвојени извештаји о спровођењу стратегије и о анализи 
стандарда за обезбеђење квалитета.  

4. Високошколска установа документује да су процеси одлучивања, компетенције и одговорности 
органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, наставника и 
сарадника, као и надлежности студената, јасно дефинисани, саопштавани и имплементирани.  

5. Установа треба да покаже да  организациона структура и процедура система обезбеђења 
квалитета обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени и 
наставници и студенти. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- постојање и надлежности посебног тела за унапређење квалитета; 
- надлежности органа управљања у систему обезбеђења квалитета; 
- надлежности органа пословођења; 
- надлежности стручних органа; 
- надлежности наставника и сарадника; 
- надлежнoсти студената; 
- организација и функционисање система обезбеђења квалитета; 
- доношење корективних и превентивних мера на основу анализе процене испуњавања 
стандарда за обезбеђење квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу 
за унутрашње осигурање квалитета на Универзитету (извод из Статута) и опис рада. 

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Високошколска установа редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: 

- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима 
високошколске установе; 
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- структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-
стручних,  стручно-уметничких и стручно-апликативних дисциплина; 

- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 

- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и 
даљег школовања. 

4.2 Високошколска установа има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма 
студија. 

4.3 Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о 
квалитету студија и својих студијских програма. 

4.4 Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета 
студијских програма. 

4.5 Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и 
њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. 

4.6 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на 
дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.  

4.7 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног 
нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, нарочито у електронској 
форми, и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 4  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
1. Установа наводи све студијске програме свих нивоа које је акредитовала а који се изводе на 
неинтегрисаном Универзитету  као и  број студената за који је сваки студијски програм 
одобрен. Такође, прилаже и одлуке о акредитацији. 

2. Установа наводи број акредитованих студијских програмима који се остварују на свакој ВШУ у 
саставу Универзитета по нивоима студија са акредитованим бројем студената за упис у прву 
годину студија 

3. Високошколска установа описује механизме праћења квалитета студијских програма  (нпр. 
формално-правну процедуру за одобравање програма, процедуре за праћење успешности 
програма и утврђену одговорност за њихово унапређење. 

4. Високошколска установа описује исходе образовања у оквиру акредитованих студијских 
програма које изводи, засноване на исходима учења. 

5. Установа документује да је обезбедила да су исходи учења базирани на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања у датој научној или уметничкој области и на 
одговарајућем Европском оквиру квалификација, укључујући и захтеве међународних и 
националних професионалних удружења.  

6. Високошколска установа документује да је процена оптерећења студената неопходног за 
постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) предмет редовне провере, путем праћења и 
прикупљања повратних информација од студената.  

7. Високошколска установа приказује да се унапређивање и континуирано осавремењивање 
постојећих студијских програма заснива на развоју науке или уметности и новим захтевима 
који се постављају пред дати образовни профил. 

8. Високошколска институција треба да документује на који начин остаје у вези   са својим 
дипломцима. Процењује се релевантност програма за тржиште рада (локално, државно, 
међународно), као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са исходима учења; 

- методе  наставе оријентисане ка учењу исхода учења; 

- систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења; 

- усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за достизање очекиваних 
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исхода учења; 

- међусобну усаглашеност исхода учења и очекиваних компетенција базираних на 
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања; 

- способност функционалне интеграције знања и вештина; 

- поступке праћења квалитета студијских програма; 

- повратне информације из праксе о свршеним студентима и њиховим компетенцијама; 

- континуирано осaвремењивање студијских програма; 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4 

Показатељи и прилози за стандард  4: 
Табела 4.1: Листа  акредитованих студијских програмима који се остварују на   самом 
Универзитету (назив и ниво акредитованог студијског програма, број студената, назив образовно-
научног односно образовно уметничког поља;) 

Табела 4.2. Број акредитованих студијских програмима који се остварују на свакој ВШУ у саставу 
Универзитета по нивоима студија са акредитованим бројем студената за упис у прву годину 
студија. 
Табела 4.3. Број и  проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних у прву годину 
студија) у претходне три школске године   за акредитоване  студијске програме који се остварују 
на ВШУ у саставу Универзитета. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената 
који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву 
годину студија исте школске године. Податке приказати по нивоима студија у уквиру одређеног 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља.  

Прилог 4.1. Мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма  и постигнутим 
исходима учења. 
Прилог 4.2. Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца.  

 

Стандард 5: Квалитет наставног процесa 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају 
коректан однос према студентима. 

5.2 План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и могућностима 
студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 

5.3 Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из 
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. 

5.4 Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и 
учини доступним студентима план рада који укључује: 

- основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 

- циљеве предмета; 
- садржај и структуру предмета; 
- план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе); 
- начин оцењивања на предмету; 
- уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; 
- податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

5.5 Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада на 
појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 

5.6  Високошколска установа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним 
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предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава 
наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући 
квалитет предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 5: 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 
1. Установа документује, у оквиру годишњег извештаја о раду тела одговорног за унутрашње 
осигурање квалитета, или на други начин, да подстиче стицање активних компетенција 
наставника типичних за високошколске установе, као и стицање стручних компетенција.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- компетентност наставника и сарадника; 

- систематско праћење квалитета наставе и корективне мере. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 

Показатељи и прилози за стандард 5 
Прилог 5.1. Доказ о спроведеним активностима на Универзитету којима се подстиче  стицање 
активних компетенција наставника и сарадника 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 
резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 
наставни процес. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког, 

уметничког и професионалног (стручног) рада. 

6.2 Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне научне пројекте. 

6.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника. 

6.4 Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности 
високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са 
националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 

6.5 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених научних, 
истраживачких, уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи 
наставни процес. 

6.6 Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве научним, 
истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате 
свога рада. 

6.7  Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 6: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 6 
1. Високошколска установа анализира структуру и ресурсе за остваривање и организовање 
базичних, развојних и примењених  истраживања, уметничког и стручног рада и показује да 
постојеће структуре за реализацију и организовање научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада одговарају нормативима. 

2. Установа треба да документује да је одређивање истраживачких стратегија и циљева у складу 
са стратешком оријентацијом Универзитета и националном стратегијом.  

3. Установа наводи листу пројеката које финансира Министарство за образовање и науку, 
Министарство културе или које финансирају међународне организације, а чији су руководиоци 
наставници стално запослени у високошколским установама у саставу универзитета. 

4. Установа прилаже и листу пројеката који обезбеђују трансфер технологије релевантним 
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индустријама и пословним заједницама, као и непрофитним организацијама. 

5. Установа потврђује да се критеријуми који се односе на научноистраживачки, уметнички и 
стручни рад за избор у звање наставника,  доследно примењују и да су у складу са препоруком 
Националног савета за високо образовање.  

6. Установа документује да је именовање ментора на студијским програмима докторских студија 
обављено у складу са тренутно важећим стандардима за акредитацију студијских програма 
докторских студија у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља. 

7. Високошколска установа треба да наведе доказе о интензивној међународној сарадњи  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- перманентност научног истраживања и међународне сарадње; 

- подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања; 

- издавачку делатност; 

- бригу о научноистраживачком подмлатку. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6 

Показатељи и прилози за стандард  6: 
Табела 6.1. Списак текућих научноистраживачких/уметничких пројеката који се реализују на 
самом Универзитету. 
Табела 6.2. Број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци 
наставници стално запослени у високошколским установама у саставу Универзитета. 

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата према критеријумима 
Министарства у високошколским установама у саставу Универзитета у оквиру одговарајућег 
образовно-научног односно образовно уметничког поља у претходне три године  

Табела 6.4  Број SCI и SSCI индексираних радова у високошколским установама у саставу 
Универзитета у претходне три године 

Табела 6.5. Списак одбрањених докторских дисертација на Универзитету у претходне три године 
са резултатима докторских дисертација који су објављени у часописима са рецензијом  

Табела 6.6. Број одбрањених докторских дисертација на високошколским установама у саставу 
Универзитета, са бројем публикација у часописима са рецензијом који приказују резултате 
докторске дисертације, у претходне три године у оквиру одговарајућег образовно-научног односно 
образовно уметничког поља 

Табела 6.7. Број текућих стручних и уметничких пројеката чији су руководиоци наставници 
стално запослени у високошколским установама у саставу Универзитета у оквиру  одговарајућег 
образовно-научног односно образовно уметничког поља 

Табела 6.8. Број ментора према тренутно важећим стандардима за испуњеност услова за менторе у 
оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, и однос броја ментора и укупног 
број наставника у високошколским установама у саставу Универзитета. 

Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у 
научноистраживачком раду. 
Прилог 6.2. Однос броја SCI и SSCI-индексираних  радова у односу на укупан број наставника и 
сарадника на високошколским установама у саставу Универзитета у у оквиру одређеног 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља  
Прилог 6.4: Подаци о научним институтима у саставу Универзитета (број запослених са 
одговарајућим научним звањима 

Прилог 6.5:  Подаци о осталим институцијама у оквиру Универзитета 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног 
поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 
провером квалитета њиховог рада у настави. 
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Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и доступни 

оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне провере и 
усавршавања. 

7.2 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава 
прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку 
активност наставника и сарадника. 

7.3 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и 
педагошку активност наставника и сарадника. 

7.4 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова 
и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

7.5 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 
усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, уметничким и 
стручним скуповима. 

7.6 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног 
кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим 
областима привредног и друштвеног живота. 

7.7 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног 
кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 7 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 7 
1. Високошколска установа показује да је осигурала да наставу врши квалификован и 
компетентан наставни кадар.  

2. Установа  врши редовну евалуацију своје политике и процедура везаних за избор наставног 
кадра. Установа прилаже документацију која подржава ове захтеве.  

3. Установа документује да поседује програм развоја кадра, и да је у ту сврху обезбедила 
одговарајућа средства. Професионални развој кадра постиже се организовањем семинара. 

4. Установа документује да има план развоја хуманих ресурса за академско, техничко и 
административно особље, као и обезбеђене предуслове и прилике за континуирану едукацију. 

5. Подржава се комуникација између академског особља и релевантних професионалних 
удружења.  

6. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су регулисани и документовани. 
Установа документује да има дефинисане критеријуме за избор наставног кадра. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника; 

- усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног савета за високо 
образовање; 

- систематско праћење и подстицање педагошких истраживачких и стручних активности 
наставника и сарадника;  

- дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког подмлатка; 

- обезбеђење перманентне едукације и усавршавања; 

- повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и радом у привреди; 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7  

Показатељи и прилози за стандард  7: 
Табела 7.1. Број наставника ангажованих на одговарајућим ВШУ у саставу Универзитета  (радни 
однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  
Табела 7.2. Број сарадника ангажованих на одговарајућим ВШУ у саставу Универзитета  (радни 
однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  
Табела 7.3. Однос  укупног броја студената и броја запослених наставника у високошколским 
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установама у саставу Универзитета  

Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника на Универзитету 

 

Стандард 8: Квалитет студената 
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

8.2 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у 
претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности, у складу са законом. 

8.3 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална 
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко 
или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и 
имовинско стање) загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

8.4 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

8.5 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 

8.6 Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 
критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања 
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав 
је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се 
оцењује способност студената да примене знање. 

8.7 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса 
усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

8.8 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

8.9 Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише 
високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. 

8.10 Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената по 
предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

8.11. Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског 
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 8 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 8 
1. Високошколска установа описује примењивање опште институционалне стратегије с обзиром 
на процедуре пријема и признавања образовања, и приказује да поштује једнакост и 
равноправност студената по свим основама.  

2. Високошколска установа показује да су процедуре за пријем и оцењивање студената јасно 
дефинисане, јавно објављене и да се непрестано и доследно примењују у читавој установи. 

3. Високошколска установа посебно документује и описује да су методе оцењивања тако 
конципиране да на одговарајући начин процењују исходе учења.  

4. Инфраструктура за студенте (простор за рекреацију, клуб, студентска служба, библиотека, 
консултације и др.) испуњава захтеве који важе за високошколске институције.  

5. Документује се да је учешће студената у процени услова и организације студијских програма 
увек обезбеђено.  

6. Високошколска установа показује да се студентске процене квалитета студијских програма 
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раде систематично, а да се  резултати процене  користе у оквиру мера за повећање квалитета 
наставе. 

7. Однос студент/наставник  обезбеђује постизање образовних циљева. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- процедуру пријема студената; 

- једнакост и равноправност студената, укључујући и студенте са посебним потребама; 

- рад на планирању и развоју каријере студената; 

- доступност информација о студијама; 

- студентско организовање и учествовање у одлучивању. 

ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8  

Показатељи и прилози за стандард  8: 
Табела 8.1.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ 
бодове (60, 37-60, мање од 37) по нивоима студија за студијске програме који се остварују на ВШУ 
у саставу Универзитета,  у оквиру одређеног образовно-научног односно образовно-уметничког 
поља. Податке приказати за све високошколске установе у саставу Универзитета. 

Прилог  8.1. Правилник о процедури пријема студената 
Прилог  8.2. Правилник о оцењивању 
Прилог 8.3.  Правилник о награђивању најбољих студената  

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем 
и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за 

савлађивање градива у потребној количини и на време. 

9.2 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, који 
су унапред познати и објављени. 

9.3 Високошколска установа доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, 
установа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта 
квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају 
стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

9.4 Високошколска установа обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем 
библиотечких јединица, као и опремом за рад. 

9.5 Високошколска установа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда. 

9.6 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку 
опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. 

9.7 Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне 
спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 

9.8 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском 
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 

9.9 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. 

9.10 Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 
материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како 
би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле адекватне 
услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је 
најмање 12 часова дневно. 
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 Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 9 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 9 
1. Високошколска установа анализира квалитет уџбеника, литературе, библиотеке и 

информатичке подршке.  

2. Посебно анализира документе и мере којима је дефинисана издавачка делатност, наставна и 
друга литература, утврђен минимум стандарда квалитета уџбеника и прописана обавеза 
провере квалитета уџбеника.  

3. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију квалитета 
уџбеника, библиотечких и информатичких ресурса.  

4. У случају потребних унапређења овог стандарда, установа прилаже план мера како би 
одговорила на постављене захтеве.  

5. Високошколска установа описује библиотечки фонд и одговарајућу опремљеност у области 
информатичких технологија које доприносе квалитету наставе.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- постојање општег акта о уџбеницима и поступање по њему; 
- структуру и обим библиотечког фонда Универзитета; 

- постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, интернета, електронских облика 
часописа); 

- број и стручну спрему запослених у библиотеци и другим релевантним службама на 
Универзитету ; 

- адекватност услова за рад (простор, радно време). 
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9  

Показатељи и прилози за стандард  9: 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица на Универзитету 
Прилог  9.1. Општи акт о уџбеницима. 
Прилог  9.2. Попис информатичких ресурса на Универзитету 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке 
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и 
перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

организацији и управљању високошколском установом утврђени су општим актом 
високошколске установе у складу са законом. 

10.2 Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и 
контрола, утврђени су општим актом високошколске установе, у складу са законом. 

10.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање 
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење. 

10.4 Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног 
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује 
њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима. 

10.5 Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују се 
општим актом високошколске установе и доступни су јавности. 

10.6 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

10.7 Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 
стандардима за акредитацију. 
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10.8   Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и 
усавршавање у струци. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 10 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 10 
1. Високошколска установа анализира општа акта којима су регулисане основне надлежности, 

поступак и начин рада органа пословођења, органа управљања, Сената универзитета, Научно-
стручних већа, Студентског парламента и стручних служби.  

2. Приказује се и разматра структура организационих јединица високошколске установе, као и 
делатност стручних служби.  

3. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију процене 
квалитета рада органа управљања и рада стручних служби и да по потреби доноси предлог 
мера за унапређење квалитета њиховог рада. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- дефинисаност надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа; 
- организациона структура Универзитета ; 
- праћење и оцењивање квалитета управљања установом, уз мере за унапређење; 

- праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља Универзитета , 
уз мере за унапређење; 

- дефинисаност и доступност услова за напредовање ненаставног особља; 
- доступност релеватних информација о раду стручних служби и органа управљања; 
- перманентно усавршавање и образовање ненаставног особља; 

ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10 

Показатељи и прилози за стандард  10: 
Табела 10.1. Списак ненаставних радника стално запослених на Универзитету у оквиру 
одговарајућих организационих јединица 

Табела 10.2. Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколским установама у 
саставу Универзитета 

Прилог 10.2. Шематска организациона структура Универзитета 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, 

библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности. 

11.2 Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу 
специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и 
степенима студија. 

11.3 Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и 
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

11.4 Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ 
различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, 
како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе. 

11.5 Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену 
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на 
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање, 
нарезивање CD и DVD материјала). 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 11 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 11 
1. Високошколска установа показује да поседује инфраструктуру потребну за имплементацију 
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циљева према стратешким плановима.  

2. Величина, доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима који важе за 
високошколске установе. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената:  

- усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената;  

- адекватност техничке, лабораторијске и остале опреме;  
- усклађеност капацитета опреме са бројем студената;  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11  

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1. Укупна површина у власништву Универзитета и изнајмљени простор  
Табела 11.2. Укупна површина простора у власништву високошколских установа у саставу 
Универзитета и изнајмљени простор 
Табела 11.2. Листа опреме на Универзитету која се користи за научноистраживачки, уметнички и 
стручни рад  
Табела 11.4. Наставно-научне и стручне базе, задужбине, остало 

 

Стандард 12: Финансирање 
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, 
финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, што доводи до 
финансијске стабилности у дугом року. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 

реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и 
професионалних активности. 

12.2 Извори финансирања високошколске установе могу бити: 
- средства која обезбеђује оснивач; 

- школарине; 

- донације, поклони и завештања; 

- средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

- оснивачка права из уговора са трећим лицима; 

- и други извори, у складу са законом. 

12.3 Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава 
тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

12.4   Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и 
начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун 
који усваја Савет. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 12 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 12 
1. Високошколска установа описује процесе финансирања и имплементације буџета. Прилаже 

доказе да су процеси финансирања јасно дефинисани и транспарентно документовани.  

2. Високошколска установа коментарише своје сопствене изворе финансирања, као и удео 
средстава из ових извора.  

3. Установа има вишегодишњи план финансирања сопствених активности. У оквиру тог плана, 
буџетирани и стварни трошкови установе се периодично структурирају и документују.  

4. Установа анализира евентуална одступања и документује да доноси одговарајуће мере за 
побољшање овог стандарда. 
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- изворе финансирања; 
- дугорочно обезбеђење финансијских средстава  
- финансијско планирање и одлучивање; 
- јавност начина употребе финансијских средстава. 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12  

Показатељи и прилози за стандард  12: 
Прилог  12.1. Финансијски план Универзитета 
Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину  

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 13: 
13.1  Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета високошколске 

установе. 

13.2  Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и 
резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе. 

13.3  Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу 
самовредновања. Високошколска установа је обавезна да организује и спроведе анкету и да 
њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и 
оцене квалитета. 

13.4  Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и 
евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 13 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 13 
1. Високошколска установа описује начине на који су студенти укључени у процесе процене и 

унапређења квалитета и то документује релевантном документацијом и усвојеним 
извештајима.  

2. Установа посебно анализира поступке и корективне мере у случају неиспуњавања стандарда у 
областима које се проверавају у процесу самовредновања, а које су процењиве од стране 
студената.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- учешће студената у телима за обезбеђење квалитета; 
- учешће студената у самовредновању; 
- студентску евалуацију установе, студијских програма, наставе. 
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13  

Показатељи и прилози за стандард  13: 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитета 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 
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Упутства за примену стандарда 14: 
14.1 Високошколска установа обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 

оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему 
обезбеђења квалитета те установе. 

14.2 Високошколска установа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. 

14.3 Високошколска установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. 

14.4 Високошколска установа обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високош 
колским установама у погледу квалитета. 

14.5 Високошколска установа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета 
током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета, као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним 
самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. 
Самовредновање мора да се спроводи најмање једном у три године. 

14.6 Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике и сараднике, 
путем катедри и стручних органа, студенте, преко студентских организација, Комисију за 
акредитацију и проверу квалитета и јавност. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета  стандарда 14 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 14 
1. Високошколска установа описује основне принципе рада у поступку систематског праћења и 
периодичне провере квалитета. Документује у којој мери су коришћени принципи у складу са 
стратешким опредељењем установе.  

2. Високошколска установа анализира постојећу инфраструктуру за систематско праћење и 
обезбеђење квалитета.  

3. Наводи облике сарадње и начине размене информација са другим високошколским установама 
које остварују добре резултате у едукацији студената и у истраживању.  

4. Високошколска установа указује на принцип јавности у раду у оквиру систематског праћења и 
периодичне провере квалитета . 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- континуитет у реализацији процеса обезбеђења и унапређења квалитета; 
- постојање инфраструкуре за систематско праћење и обезбеђење квалитета; 
- редовне повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената;  
- усаглашавање са стратегијом унапређења квалитета других престижних високошколских 
установа у земљи и иностранству; 

- периодичност процеса прикупљања података о квалитету; 
- јавност резултата процене квалитета. 
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14 

Показатељи и прилози за стандард  14: 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту Универзитета о активностима које обезбеђују 
систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета 
рада Универзитета.  
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2.6. ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ УЗ ИЗВЕШТАЈ О 
САМОВРЕДНОВАЊУ НЕИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА  

 

 

Табеле, спремне за попуњавање, налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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2.7. УПУТСТВА ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ ЗА ПРОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 
СТАНДАРДА  ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ  

КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У САСТАВУ 
УНИВЕРЗИТЕТА, ИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И ВИСОКИХ 

ШКОЛА 

Рецензент је упознат са Кодексом понашања и рецензији приступа на основу стандарда: 

 

СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 8: Квалитет студената 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Стандард 12: Финансирање 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
 

 Упутства за рецензенте су организована  на следећи начин: 

 - У првом делу су приказани Стандарди и упутство за примену стандарда,  
 - У другом делу су приказана Упутства за припрему извештаја о самовредновању 
високошколске установе, према којима су установе припремале извештај о самовредновању и 
тражену документацију и 

 - У трећем делу је приказано Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда.  
 Рецензент прати препоруке за рецензију које су дате уз сваки појединачни стандард, имајући 
у виду  захтеве датог стандарда,  упутства по којима је установа припремала документацију и 
документацију коју је установа приложила.  
 За сваки стандард установа даје податке кроз назначени низ табела, извештаја, и прилога. 
Поред обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који документују 
испуњеност датог стандарда. Рецензент процењује да ли је у Извештају о самовредновању, у 
оквиру сваког стандарда, методом SWOT анализе, дат: 

- Опис тренутне ситуације; 

- Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане   циљеве, 
захтеве и очекивања; 

- Анализа слабости и повољних елемената;            

- Предлози за побољшање и планиране мере. 

 

 Рецензенти треба да процењују испуњеност стандарда на основу анализе описа, извештаја, 
табела и прилога које је уз Извештај о самовредновању доставила високошколска установа. 
Рецензент пише извештај о процени испуњености стандарда за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколске установе и доставља га КАПК.  Извештај треба да буде написан јасно и 
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прецизно, на 8 до 10 страна (минимум 5000 речи), а треба да обухвати мере, процесе, изворе и 
садржаје у циљу осигурања квалитета установе као целине.  Рецензент за сваки стандард даје 
образложење којe се односи на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке тачке мера и 
поступака за обезбеђење квалитета и даје предлог мера за побољшање. 

 Резултати спољашње провере биће значајна основа КАПК у поступку поновне акредитације 
високошколске установе. 

 

ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ У  ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.) 

Самовредновање ( Члан 17.) 

1. Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном општим актом 
високошколске установе. 

2. Самовредновање самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном 
саставу се спроводи у интервалима од највише три године. 

3. Високошколска установа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 
студијских програма, наставе и услова рада. 

4. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

5. На захтев Комисије, високошколска установа доставља информацију о поступку и 
резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета. 

6. Комисија обавља проверу испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, према годишњем плану 
послова, по посебном налогу Националног савета, на захтев самосталне високошколске 
установе или министра. 

7. Извештај о самовредновању заједно са Захтевом за спољашњу проверу испуњавања обавеза у 
погледу квалитета, самостална високошколска установа, односно високошколска јединица у 
њеном саставу, подноси Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.  

8. Извештај о извршеној провери испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу у вези са квалитетом Комисија доставља 
Националном савету, министру и самосталној високошколској установи. 

9. У року од 15 дана од дана достављања извештаја о извршеној провери, самостална 
високошколска установа може доставити Националном савету примедбе на извештај. 

10. Национални савет извештај Комисије прослеђује Конференцији универзитета и Студентској 
конференцији универзитета, односно Конференцији академија струковних студија и 
Студентској конференцији академија струковних студија 

11. Национални савет утврђује оцену испуњености обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, на основу извештаја КАПК, и 
доставља је самосталној високошколској установи и министру.  

12. Резултати провере испуњености обавезе самосталне високошколске установе у вези са 
квалитетом, објављују се у складу са актом Националног савета. 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију која је 
затражена и да ли је дала све прилоге који су затражени.  
Рецензент је у обавези да констатује које документе је установа приложила уз Захтев за спољашњу 
проверу квалитета,  што се односи на:  

          - назив, седиште, одговорно лице (ректор, декан, директор); 

 - акт о оснивању и издате дозволе за рад; 

 - студијске програме које изводи; 

 - извештај о самовредновању; 
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Рецензент увидом у Захтев за спољашњу проверу квалитета, проверава да ли је установа дала 
основне тражене податке, податке о оснивању, податке који се односе на издате дозволе за рад: да 
ли су наведени сви студијски програми који се изводе са временом трајања, бројем студената и 
образовно-научним односно образовно уметничким пољем. 

Укупан број студената на студијском програму се рачуна као број студената уписаних у прву 
годину помножен бројем година трајања студијског програма. Укупан број студената у 
високошколској установи добија се као укупан број студената на свим студијским програмима.  

Рецензент проверава да ли се подаци дати у Захтеву поклапају са осталом документацијом коју је 
поднела установа. 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

Упутства за примену стандарда 1: 

1.1  Стратегија обезбеђења квалитета садржи: 

- опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма; 

- мере за обезбеђење квалитета; 

- субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права и 
обавезе у том поступку; 

- области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 
студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); 

- опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 

- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

1.5 Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на 
предлог органа пословођења. 

1.6 Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у 
самој установи, тако и у јавности. 

1.7 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења 
квалитета. 

Упутства за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 1  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 1 

1. Политика осигурања квалитета треба да одражава мисију и вредности одговарајуће установе, и 
да буде уско повезана са релевантним плановима и активностима високошколске установе у 
смислу стратешког менаџмента.  

2. Установа анализира и процењује тренутну ситуацију с обзиром на претходно дефинисане 
циљеве, захтеве и очекивања.  

3. Наводи се датум када је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и доказује се да је тај документ доступан јавности.  

4. Установа прилаже акциони план за спровођење стратегије, као и документацију о његовом 
усвајању. Установа јасно наводи  мерљиве циљеве у погледу контроле реализације акционог 
плана за различите активности и нивое осигурања квалитета унутар високошколске установе. 

5. Процедуре треба да подразумевају могућност анализе и разраде суштине мисије и планова, као 
и одговарајуће ресурсе којима би се подржало спровођење циљева у дугорочном периоду.  

6. Установа треба да документује да на основу претходних резултата самовредновања и резултата 
анкета које су добијене у одређеном временском интервалу, континуирано ради  на 
допуњавању и унапређивању акционих планова. 

б)  У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
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оцењује неке од следећих елемената: 
- опредељење високошколске установе за унапређење квалитета и изградњу организационе 
културе квалитета; 

- мере за обезбеђење квалитета; 
- субјекте обезбеђења квалитета; 
- области обезбеђења квалитета; 
- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
На основу урађене SWOT анализе наводи се предлог мера и активности за унапређење 

квалитета, као и доказ да је предлог усвојио орган управљања високошколске установе.    

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама 
(уколико их је било).  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 1: (минимум 300 речи) 

Рецензент оцењује да ли су основни задаци високошколске установе  утврђени од стране органа 
управљања, да ли су јавно публиковани, као и друге  захтеве стандарда. 

 Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда. 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа приложила  публикацију и да ли су на сајту 
установе постављени подаци који су садржани у Извештају за самовредновање.  

Рецензент у извештај уноси да ли је високошколска установа приложила акциони план за 
спровођење стратегије, као и документацију о његовом усвајању.  

Рецензент процењује да ли високошколска установца располаже ресурсима којима би се подржало 
спровођење циљева у дугорочном периоду. 

 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог 
рада, који су доступни јавности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада високошколске 

установе. 

2.2 Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења квалитета 
и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета те 
установе. 

2.3 Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган високошколске 
установе на предлог комисије за обезбеђење квалитета. 

2.4 Високошколска установа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета учини 
доступним наставницима, студентима и јавности. 

2.5  Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стандарде и поступке за 
обезбеђење квалитета. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену квалитета стандарда 2  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 2 
Установа наводи документ којим су постављени стандарди квалитета и утврђене надлежности 
појединих субјеката у систему мера обезбеђења квалитета, као и поступке за обезбеђење квалитета 
рада високошколске установе.  

б) У оквиру овог стандарда, методом SWOT анализе, установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- стандарде за унапређење квалитета установе; 
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- стандарде за унапређење квалитета студијских програма; 
- поступке обезбеђења квалитета. 
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2  

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета 
високошколске установе 

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске 
установе у оквиру стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) 
за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 2 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом.  

Рецензент проверава да ли установа има Стандарде и поступке за обезбеђење и унапређење  
квалитета високошколске установе, као и усвојени план рада и процедура за праћење и 
унапређење квалитета високошколске установе и оцењује да ли је планирање засновано  на  
систематичном  и сталном прикупљању  података и њиховој стручној анализи као и да ли су  
плански документи доступни јавности. 

Рецензент утврђује да ли установа спроводи контролу поређењем планираних и остварених 
циљева. Посебно анализира  и пореди резултате високошколске установе са њеним резултатима у 
претходном периоду и са резултатима сличних високошколских установа у земљи и свету. Такође, 
проверава  да ли високошколскa установа сачињава извештај који је доступан јавности, анализира 
да ли извештај сарджи елементе који документују комплетну делатност установе.  

Рецензент у извештај уноси коментар да ли су Планом рада обухваћене све активности  свих 
организационих јединица које су дефинисане општим актом високошколске установе.  

Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда., анализира слабе и јаке 
тачке мера и поступака за обезбеђење квалитета и даје предлог мера за побољшање. 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета . 

Упутства за примену стандарда 3:  
3.1 Високошколска установа статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, 

студената, стручних органа, катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. 

3.2 Високошколска установа посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета.  

3.3 Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену стандарда 3: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 3 
1. Високошколска установа пружа доказе да има и примењује систем осигурања квалитета и да 
обезбеђује критички осврт на циљеве, адекватно обликовање процеса и активности везаних за 
квалитет.  

2. Високошколска установа описује начин редовног прикупљања  и евалуирања података који се 
односе на квалитет.  

3. Детаљно се описује начин на који су усвојени извештаји о спровођењу стратегије и о анализи 
стандарда за обезбеђење квалитета.  

4. Високошколска установа документује да су процеси одлучивања, компетенције и одговорности 
органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, наставника и 
сарадника, као и надлежности студената, јасно дефинисани, саопштавани и имплементирани.  

5. Установа треба да покаже да  организациона структура и процедура система обезбеђења 
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квалитета обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени и 
наставници и студенти. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- постојање и надлежности посебног тела за унапређење квалитета; 
- надлежности органа управљања у систему обезбеђења квалитета; 
- надлежности органа пословођења; 
- надлежности стручних органа; 
- надлежности наставника и сарадника; 
- надлежнoсти студената; 
- организација и функционисање система обезбеђења квалитета; 
- доношење корективних и превентивних мера на основу анализе процене испуњавања 
стандарда за обезбеђење квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу 
за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 
100 речи).  

Прилог 3.2. Списак свих анкета  
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 3 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију и све прилоге 
који су затражени.  На основу описа  и датих података, рецензент оцењује да ли постоји статутом 
утврђена организациона структура тј. формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са 
конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи.  

Рецензент поред изјаве о испуњености стандарда даје образложење које се односи на начин 
редовног прикупљања  и евалуирања података који се односе на квалитет.  

Рецензент анализира  резултате анкета и процењује у којој су мери резултати самовредновања 
инкорпорирани у мере које се предузимају за унапређење квалитета. 

Рецензент треба да  процени у којој је  мери обезбеђено да су у процесе одлучивања у вези са 
студијским програмом укључени и наставници и студенти.  

Рецензент даје образложења која се односи на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке 
тачке организационе структуре за обезбеђење квалитета високошколске установе и даје предлоге 
за побољшање овог стандарда. 

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Високошколска установа редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: 

- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима 
високошколске установе; 

- структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-
стручних,  стручно-уметничких и стручно-апликативних дисциплина; 

- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 

- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и 
даљег школовања. 

4.2 Високошколска установа има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма 



 
79 

студија. 

4.3 Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о 
квалитету студија и својих студијских програма. 

4.4 Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета 
студијских програма. 

4.5 Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и 
њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. 

4.6 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на 
дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.  

4.7 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног 
нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, нарочито у електронској 
форми, и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 4  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
1. Установа наводи све студијске програме свих нивоа које је акредитовала а који се изводе на 
неинтегрисаном Универзитету  као и  број студената за који је сваки студијски програм 
одобрен. Такође, прилаже и одлуке о акредитацији.  

2. Установа наводи број акредитованих студијских програмима који се остварују на свакој ВШУ у 
саставу Универзитета по нивоима студија са акредитованим бројем студената за упис у прву 
годину студија 

3. Високошколска установа описује механизме праћења квалитета студијских програма  (нпр. 
формално-правну процедуру за одобравање програма, процедуре за праћење успешности 
програма и утврђену одговорност за њихово унапређење. 

4. Високошколска установа описује исходе образовања у оквиру акредитованих студијских 
програма које изводи, засноване на исходима учења. 

5. Установа документује да је обезбедила да су исходи учења базирани на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања у датој научној или уметничкој области и на 
одговарајућем Европском оквиру квалификација, укључујући и захтеве међународних и 
националних професионалних удружења.  

6. Високошколска установа документује да је процена оптерећења студената неопходног за 
постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) предмет редовне провере, путем праћења и 
прикупљања повратних информација од студената.  

7. Високошколска установа приказује да се унапређивање и континуирано осавремењивање 
постојећих студијских програма заснива на развоју науке или уметности и новим захтевима 
који се постављају пред дати образовни профил. 

8. Високошколска институција треба да документује на који начин остаје у вези   са својим 
дипломцима. Процењује се релевантност програма за тржиште рада (локално, државно, 
међународно), као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са исходима учења; 
- методе  наставе оријентисане ка учењу исхода учења; 
- систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења; 

- усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за достизање очекиваних 
исхода учења; 

- међусобну усаглашеност исхода учења и очекиваних компетенција базираних на 
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања; 

- способност функционалне интеграције знања и вештина; 
- поступке праћења квалитета студијских програма; 
- повратне информације из праксе о свршеним студентима и њиховим компетенцијама; 
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- континуирано осaвремењивање студијских програма; 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4 

Показатељи и прилози за стандард  4: 
Табела 4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  високошколској 
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 
школске године  

Табела 4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  у претходне 
3 школске године у  оквиру  акредитованих  студијских програма. Ови подаци се израчунавају 
тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели 
бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно 
за сваки ниво студија. 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако 
што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно 
трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

Прилог 4.1. Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о квалитету 
студијског програма и постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим квалификацијама 
дипломаца. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 4 (минимум 600 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила документацију и све прилоге 
који су затражени, као и све табеларне податке који се односе на овај стандард.  

Рецензент утврђује да ли су циљеви студијског програма усклађени са исходима учења. На основу 
прилога које је установа доставила, рецензент описује на који начин исходи учења опредељују 
садржај наставног програма и његову организацију, наставне методе и стратегије, предложене 
курсеве и поступке за проверу знања и оцењивање.   

Рецензент констатује да ли је установа приложила табелу мапирања предмета као помоћ за 
стицање увида у то како су програмски исходи учења покривени у оквиру обавезних предмета 
који су дефинисани програмом (таб 4.2). Анализом исхода учења за програме различитих 
структура рецензент процењује да ли исходи учења за одређени студијски програм описују 
суштинска знања, вештине и ставове за које се очекује да је дипломирани студент способан да их 
демонстрира. У склопу ове процене, рецензент користи резултате анкете која даје увид у 
мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма и постигнутим исходима 
учења, као и мишљење послодаваца о стеченим квалификацијама дипломаца. 

Рецензент на основу описа квалификација и исхода студијских програма који су приказани у 
табели оцењује да ли студенти стичу квалификације које одговарају завршетку одређеног нивоа 
студија и да ли дати описи квалификација одговарају нивоима студија.   

Рецензент констатује да ли постоје подаци о стопи одустајања студената од даљег студирања и то 
посебно анализира. Рецензент посебно приказује проценат дипломираних студената у односу на 
број уписаних. 

Рецензент треба да образложи да ли је високошколска установа документовала  да је процена 
оптерећења студената неопходног за постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) предмет редовне 
провере, и да ли високошколска установа  успешно усаглашава  ЕСПБ оптерећења студената  са 
активностима учења потребним за постизање очекиваних исхода учења. Такође, уколико су 
подаци присутни, рецензент описује  предлог мера и активности које је предузела  високошколска 
установа да би се смањила стопа неуспешности на испитима и усагласило радно оптерећења 
студената са вредностима ЕСПБ бодова. 

Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке 
тачке и даје предлог мера и активности за унапређење квалитета овог  стандарда 

 

Стандард 5: Квалитет наставног процесa 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 
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утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају 
коректан однос према студентима. 

5.2 План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и могућностима 
студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 

5.3 Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из 
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. 

5.4 Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и 
учини доступним студентима план рада који укључује: 

- основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 

- циљеве предмета; 
- садржај и структуру предмета; 
- план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе); 
- начин оцењивања на предмету; 
- уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; 
- податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

5.5  Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада на 
појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 

5.6. Високошколска установа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним 
предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава 
наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући 
квалитет предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 5: 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 
1. Високошколска установа документује да садржај курикулума као и наставне методе за  

његову примену одговарају постизању циљева одговарајућих студијских програма и исхода 
учења. 

2. Установа анализира на примеру једног студијског програма да је пропорција различитих  
типова курсева (предавања, семинари, пракса, пројекти и др.) коју изводе наставници и 
сарадници ангажовани на студијском програму, балансирана с обзиром на исходе учења.  

3. Установа документује, у оквиру годишњег извештаја о раду тела одговорног за унутрашње   
осигурање квалитета, или на други начин, да подстиче стицање активних компетенција  
наставника типичних за високошколске установе, као и стицање стручних компетенција.  

4. Високошколска  установа  документује процедуру која обезбеђује доступност и реализацију 
плана рада на предметима, као и регуларност распореда наставе. Описују се усвојене 
процедуре и мере које установа доноси у случају неиспуњавања овог стандарда.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- компетентност наставника и сарадника;  
- доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  
- интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

- доступност података о студијским програмима, плану и распореду наставе;  

- избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  
- систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 

Показатељи и прилози за стандард 5 
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  
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Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.  
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадника  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 5 (минимум 400 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију и све прилоге 
који су затражени.  

Рецензент на основу документације и приложених анкета утврђује да ли је  настава на 
високошколским установама  интерактивна, да ли обавезно укључује примере из праксе и да ли 
подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. 
На основу садржаја курикулума као и наставних метода за његову реализацију рецензент посебно 
анализира у којој мери је успостављена равнотежа између различитих типова активности 
(предавања, семинари, пракса, пројекти, портфолио, есеј и др.) и исхода учења.  

Рецензент посебно анализира везу између исхода учења, стратегија наставе, студентских 
активности и начина провере знања (испит на крају курса, тестови са више понуђених одговора, 
есеј, практична провера, рад на терену, клиничка провера, презентације, пројекти) и процењује 
адекватност избора метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења. 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 
резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 
наставни процес. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког, 

уметничког и професионалног (стручног) рада. 

6.2 Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне научне пројекте. 

6.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника. 

6.4 Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности 
високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са 
националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 

6.5 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених научних, 
истраживачких, уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи 
наставни процес. 

6.6 Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве научним, 
истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате 
свога рада. 

6.7. Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 6: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 6 
1. Високошколска  установа  анализира  структуру  и  ресурсе  за  остваривање  и организовање  

базичних, развојних  и  примењених  истраживања, уметничког и стручног рада и показује да 
постојеће структуре за реализацију и организовање научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада одговарају нормативима.  

2. Установа треба да документује да је одређивање истраживачких стратегија и циљева  у  
складу  са  стратешком  оријентацијом  установе  и  националном стратегијом.  

3. Установа  наводи  листу  пројеката  које финансира  Министарство за науку  или које   
финансирају   међународне   организације,  а  чији су  руководиоци наставници стално 
запослени у високошколској установи.  

4. Установа прилаже и листу пројеката који обезбеђују трансфер технологије релевантним  
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индустријама  и  пословним  заједницама,  као  и  непрофитним организацијама.  

5. Установа наводи појединачно ангажовање наставника и сарадника у оквиру 
научноистраживачких пројеката које финансира Министарство за науку. 

6. Високошколска  установа  пружа  доказе  да  је  обезбеђена  интегрисаност истраживачких  
метода  и  резултата  истраживања  у  наставне  програме академских и докторских студија.  

7. Високошколска   установа   треба   да   документује   да   пружа   подршку наставницима  и  
сарадницима  да  повећају  број  и  квалитет  публикација  у реномираним  часописима  са  SCI  
индексацијом.  Документује  се  систем  за финансијску подршку младим истраживачима из 
вишка сопствених прихода високошколске установе.  

8. Установа потврђује примером да се  за избор у звање наставника   критеријуми који се односе 
на научноистраживачки, уметнички и стручни рад доследно примењују и да су у складу са 
препоруком Националног савета за високо образовање.  

9. Установа  документује  да  је избор  и  именовање  наставника  и  ментора  на студијским 
програмима докторских студија обављено у складу са тренутно важећим  стандардима  за  
акредитацију  студијских  програма  докторских студија у оквиру образовно-научног, односно 
образовно-уметничког поља.  

10. Установа  анализира  и  упоређује  своје  критеријуме  који  дефинишу  избор наставника и 
избор ментора на докторским студијама са условима других високошколских установа из 
одговарајућег научног поља.  

11. Високошколска установа треба да наведе доказе о интензивној међународној сарадњи  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- усаглашеност образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног рада;  
- перманентност научног истраживања и међународне сарадње;  
- праћење  и  оцењивање  квалитета  научноистраживачког  рада  наставника  и сарадника;  
- усаглашеност  садржаја  научноистраживачког  уметничког  и  стручног  рада  са стратешким 
опредељењем земље и европским циљевима;  

- активно укључивање резултата истраживања у наставни процес;  
- подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања;  
- издавачку делатност;  
- бригу о научноистраживачком подмлатку.  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6 

Показатељи и прилози за стандард  6: 
Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци  
наставници  стално запослени у високошколској установи.  

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у 
текућим домаћим и међународним пројектима  

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у 
претходној календарској години према критеријумима Министарства.  

Табела 6.4. Списак SCI/SSCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. 
(Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација  (име кандидата, име ментора,  назив 
дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у претходне 
три школске године 

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији  
су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи. 

Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност 
услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос 
броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи. 

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате 
у научноистраживачком и раду.  
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Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на високошколској установи.  

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и 
сарадника на високошколској установи. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 6 (минимум 400 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила документацију, све прилоге који 
су затражени, као и све табеларне податке који се односе на овај стандард. Рецензент на основу 
података датих у табелама, опису и прилозима оцењује да ли установа припрема и реализује 
научноистраживачке и уметничке, стручне, националне и међународне пројекте. 

Рецензент оцењује да ли су садржај и резултати научноистраживачког, уметничког и стручног 
рада установе усклађени са циљевима високошколске установе и са националним и европским 
циљевима и стандардима високог образовања и истраживања. Посебно се проценјује  да ли се 
знања до којих високошколска установа долази спровођењем научноистраживачког и уметничког 
рада укључују  у наставни процес. На основу приказаних података о научноистраживачком или 
уметничком раду рецензент оцењује да ли установа подстиче и обезбеђује услове наставном 
особљу да се активно бави научноистраживачким, уметничким и стручним радом и да ли 
објављује резултате тог рада. Рецензент образлаже оцену научноистраживачког и/или уметничког 
рада и коментарише постигнуте резултате. Рецензент поред описне оцене о испуњености 
стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. Рецензент 
проверава да ли је високошколска установа приложила доказ о акредитацији НИО. Рецензент 
утврђује колико и какве пројекате установа реализује у сваком од поља и области у оквиру којих 
високошколска установа изводи докторске академске студије. Рецензент утврђује да ли је 
високошколска установа приложила списак  најзначајнијих објављених резултата за претходну 
календарску годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства) и коментарише резултате.   

На основу броја и списка SCI-индексираних  радова по годинама за претходни петогодишњи 
перид, броја  објављених публикација по наставнику и сараднику, као и броја учесника у 
пројектима у односу на укупан број наставника и сарадника, рецензент процењује тренд развоја и 
одрживост научноистраживачког, уметничког и стручног рада. Такође, процењује у којој је мери 
научноистраживачка активност довољно афирмативна за национално и интернационално 
препознавање институције, односно каква је перманентност научног истраживања и међународне 
сарадње.  

Посебну пажњу рецензент треба да посвети анализи компетентности ментора на основу 
одговарајућих публикација у часописима са рецензијом. На основу прилога табела 6.5 рецензент 
анализира објављене публикације  које приказују резултате докторских дисертација за све 
кандидате који су докторирали на високошколској установи у периоду  2006-2011. 

Рецензент проверава да ли је научноистраживачки рад, као један од највиших приоритета 
високошколске установе, обухваћен акционим планом установе као и да ли је високошколска 
установа дефинисала сопствену политику у области научноистраживачког рада којом би 
омогућила снажну подршку младим истраживачима и промовисала интернационалну мобилност 
истраживача.   

Рецензент процењује прилог 6.5 у смислу одговарајућих предуслова за научноистраживачки, 
уметнички и стручни рад 

Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке 
тачке, мере и поступке за обезбеђење квалитета овог стандарда и даје предлог мера за побољшање.  

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног 
поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 
провером квалитета њиховог рада у настави. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и доступни 

оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне провере и 
усавршавања. 
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7.2 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава 
прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку 
активност наставника и сарадника. 

7.3 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и 
педагошку активност наставника и сарадника. 

7.4 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова 
и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

7.5 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 
усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, уметничким и 
стручним скуповима. 

7.6 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног 
кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим 
областима привредног и друштвеног живота. 

7.7 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и стручног 
кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 7 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 7 
1. Високошколска установа показује да је осигурала да наставу врши квалификован и 
компетентан наставни кадар.  

2. Установа врши редовну евалуацију своје политике и процедура везаних за запошљавање и 
избор наставног кадра. Редовно се врше праћење и  евалуација  квалитета  и  компетентности  
наставног  кадра. Ово  посебно  важи  за процедуре избора, именовања, процене, развоја и 
промоције кадра. Установа прилаже документацију која подржава ове захтеве.  

3. Установа документује да поседује програм развоја кадра, и да је у ту сврху обезбедила 
одговарајућа средства. Професионални развој кадра постиже се организовањем  семинара по 
типу  „едукација  едукатора“.  

4. Установа документује да има план развоја хуманих ресурса за академско, техничко и 
административно особље, као и обезбеђене предуслове и прилике за континуирану едукацију.  

5. Подржава  се  комуникација  између  академског  особља  и  релевантних професионалних 
удружења.  

6. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су регулисани и документовани. Установа 
документује да има дефинисане критеријуме за избор наставног кадра.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника; 
- усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног савета за високо 
образовање; 

- систематско праћење и подстицање педагошких истраживачких и стручних активности 
наставника и сарадника;  

- дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког подмлатка; 
- обезбеђење перманентне едукације и усавршавања; 
- повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и радом у привреди; 

- вредновање педагошких способности;  
- вредновање истраживачких способности;  
- уважавање  мишљења студената о педагошком раду наставника и сарадника. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7  

Показатељи и прилози за стандард  7: 
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи  
(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи  (радни однос 
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са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника  
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са 
бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 7 (минимум 500 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију све прилоге, 
као и све табеларне податке који су затражени овим стандардом. Рецензент у свој извештај уноси 
коментар везан за Правилник о избору наставника и коментарише његову усклађеност са 
препорукама Националног савета за високо образовање.  

Рецензент констатује укупан број наставника ангажован на високошколској установи, број 
наставника ангажованих са пуним радним временом, број наставника ангажованих са непуним 
радним временом, као  и да ли су испуњени законски услови везани за датуме избора и године 
живота. Рецензент затим на основу извештаја и прилога констатује број запослених наставника у 
односу на укупни број студената, као и старосну структуру наставника. Рецензент процењује 
пирамидални старосни профил и упоређује га са идеалним (широка база са уским врхом, што би 
повеђало број активних истраживача). Рецензент анализира прилог 7.3. истичући 
предности/недостатке који се односе на испуњеност овог стандарда.  

На основу приложених података рецензент утврђује да ли број сарадника одговара потребама 
остварења студијских програма. За реализацију студијских програма струковних студија, изузев у 
пољу уметности, рецензент утврђује да ли најмање 50% наставника има звање доктора наука. 

Рецензент анализира  податке доступне на сајту високошколске установе (књига наставника) који 
се односе на компетенције наставника у одговарајућем пољу односно области, и имајући у виду 
референце и предмете које предају, рецензент генерално процењује  општу компетентност 
наставника.  

Рецензент коментарише, узимајући у обзир резултате SWOT анализе, вредновање педагошких и 
истраживачких способностиод наставника и сарадника од стране  студената.   

Рецензент даје образложење оцене која се односи на квалитет наставника и сарадника,  анализира 
слабе и јаке тачке и даје предлог мера и активности за унапређење квалитета овог  стандарда 

 

Стандард 8: Квалитет студената 
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

8.2 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у 
претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности, у складу са законом. 

8.3 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална 
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко 
или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и 
имовинско стање) загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

8.4 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

8.5 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 
8.6 Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 

критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања 
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав је 
однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се 
оцењује способност студената да примене знање. 

8.7 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса 
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усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

8.8 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

8.9 Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише 
високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. 

8.10   Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената по 
предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

8.11. Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског 
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 8 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 8 
1. Високошколска   установа   описује   примењивање   опште   институционалне стратегије с 
обзиром на процедуре пријема и признавања образовања, и приказује да поштује  једнакост  и  
равноправност  студената  по  свим  основама.   

2. Високошколска установа  показује  да  су  процедуре  за  пријем  и  оцењивање  студената  
јасно дефинисане, јавно објављене и да се непрестано и доследно примењују у читавој 
установи.  

3. Високошколска  установа  посебно  документује  и  описује  да  су  методе оцењивања тако 
конципиране да на одговарајући начин процењују исходе учења. Установа документује да су са 
пропозицијама оцењивања сви упознати на јасан и недвосмислен начин, као и да постоје 
механизми за процену и контролу процедура оцењивања.  

4. Инфраструктура за студенте (простор за рекреацију, клуб, студентска служба, библиотека, 
консултације и др.) испуњава захтеве који важе за високошколске институције.  

5. Документује се да је учешће студената у процени услова и организације студијских  програма  
увек обезбеђено.  

6. Високошколска  установа показује да се студентске процене квалитета студијских  програма  
раде  систематично, а да се резултати процене користе у оквиру мера за повећање квалитета 
наставе.  

7. Односи наставник/студент обезбеђују постизање образовних циљева.  
8. Описују се усвојене процедуре и мере које установа доноси у случају сувише ниске 
пролазности  по  предметима,  програмима,  годинама,  као  и  у  случају  уочених 
неправилности у оцењивању.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- процедуру пријема студената;  

- једнакост и равноправност студената, укључујући и студенте са посебним потребама;  

- рад на планирању и развоју каријере студената;  

- доступност информација о студијама;  

- доступност процедура и критеријума оцењивања;  

- анализу метода и критеријума оцењивања по предметима, програмима, годинама, уз 
корективне мере;  

- усклађеност метода оцењивања са исходима студијског програма;  

- објективност и принципијелност наставника у процесу оцењивања;  

- праћење  пролазности  студената  по  предметима,  програмима  и  годинама,  уз корективне 
мере;  

- студентско организовање и учествовање у одлучивању.  

ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8  

Показатељи и прилози за стандард  8: 
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Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама студија на 
текућој школској години  

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су 
дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за 
трајање студијског програма 

Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ 
бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената  
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању  
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 
процедура оцењивања  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 8 (минимум 400 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију, све прилоге, 
као и све табеларне податке који су затражени овим стандардом. На основу прилога рецензент 
утврђује да ли су правилником о процедури пријема студената прецизирани: мерила за утврђивање 
редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокови за подношење жалбе на 
утврђени редослед, услови уписа и начин рангирања кандидата.   

Рецензент је у обавези да у извештај унесе, користећи податке које је уз овај стандард дала 
установа, бројеве студената (број студената уписаних у прву годину студија, помножен бројм 
година трајања студијског програма), за сваки студијски програм  који је високошколска установа 
акредитовала и укупнан број студената на високошколској установи. Рецензет процењује да ли је 
број студената који високошколска установа уписује усклађен са кадровским, просторним и 
техничко-технолошким могућностима установе.  

На основу описа стандарда и приложених података, као и резултата SWOT анализе, рецензент 
проверава  да ли високошколска установа непрекидно и систематски прати пролазност студената 
по предметима, програмима и годинама, и да ли предузима мере подршке у случају 
незадовољавајућег успеха студената. 

Рецензент анализира податке  o просечном трајању студија за сваки од студијских програма. 
Такође, анализира  анкете студената о процени објективности оцењивања  и процењује 

предлог мера и активности за успостављање објективности и принципијелности наставника у 
процесу оцењивања, као и предлог мера и активности које обезбеђују усклађеност метода 
оцењивања са исходима студијског програма. 

Рецензент проверава одговарајући стручни, академски односно научни назив и констатује његову 
усклађеност са законом. Рецензент даје образложења која се односи на испуњеност овог 
стандарда., анализира слабе и јаке тачке мера и поступака за обезбеђење квалитета, и даје предлог 
мера за побољшање овог стандарда 

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем 
и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за 

савлађивање градива у потребној количини и на време. 

9.2 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, који 
су унапред познати и објављени. 

9.3 Високошколска установа доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, 
установа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта 
квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају 
стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

9.4 Високошколска установа обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем 
библиотечких јединица, као и опремом за рад. 
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9.5 Високошколска установа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда. 

9.6 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку 
опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. 

9.7 Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне 
спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 

9.8 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском 
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 

9.9 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. 

9.10 Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 
материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како 
би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле адекватне 
услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је 
најмање 12 часова дневно. 

 Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 9 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 9 
1. Високошколска установа анализира квалитет уџбеника, литературе, библиотеке и 

информатичке подршке.  

2. Посебно анализира документе и мере којима је дефинисана издавачка делатност, наставна и 
друга литература, утврђен минимум стандарда квалитета уџбеника и прописана обавеза 
провере квалитета уџбеника.  

3. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију квалитета 
уџбеника, библиотечких и информатичких ресурса.  

4. У случају потребних унапређења овог стандарда, установа прилаже план мера како би 
одговорила на постављене захтеве.  

5. Високошколска установа описује библиотечки фонд и одговарајућу опремљеност у области 
информатичких технологија које доприносе квалитету наставе.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- постојање општег акта о уџбеницима и поступање по њему;  
- покривеност предмета уџбеницима и училима;  
- структуру и обим библиотечког фонда;  

- постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, интернета,  електронских облика 
часописа); 

- број и стручну спрему запослених у библиотеци и другим релевантним службама; 

- адекватност услова за рад (простор, радно време).  
ц)    Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9  

Показатељи и прилози за стандард  9: 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима.  
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 
високошколској установи (са редним бројевима) 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени 
на установи са бројем наставника на установи  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 9 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију,  све прилоге, 
као и све табеларне податке који су затражени овим стандардом.  

Рецензент је у обавези да анализира све податке који се односе на библиотечке ресурсе и 
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информатичку подршку, на основу којих се процењује  испуњеност стандарда. Рецензент на 
основу података датих у табелама и прилозима као и на основу приложене SWOT анализе,  
проверава и утврђује да ли високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која 
својим нивоом и обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и 
уметничком раду, да ли библиотека располаже са најмање 1000 библиотечких јединица из области 
из које изводи наставни процес, имајући у виду образовно-научна односно образовно уметничка 
поља у којима установа реализује студијске програме. Рецензент на основу анализе података 
утврђује да ли високошколска установа обезбеђује покривеност предмета одговарајућом 
уџбеничком литературом. 

Рецензент у свом извештају наводи број рачунара у рачунарским лабораторијама који су доступни 
студентима, дајући коментар да ли је број рачунара у складу са бројем студената који студира у 
високошколској установи. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење које 
се односе на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке 
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и 
перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

организацији и управљању високошколском установом утврђени су општим актом 
високошколске установе у складу са законом. 

10.2 Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и 
контрола, утврђени су општим актом високошколске установе, у складу са законом. 

10.3 Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање 
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење. 

10.4 Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног 
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује 
њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима. 

10.5 Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују се 
општим актом високошколске установе и доступни су јавности. 

10.6 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

10.7 Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 
стандардима за акредитацију. 

10.8   Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и 
усавршавање у струци. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 10 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 10 
1. Високошколска установа анализира општа акта којима су регулисане основне надлежности, 

поступак и начин рада органа пословођења, органа управљања, Сената универзитета, Научно-
стручних већа, Студентског парламента и стручних служби.  

2. Приказује се и разматра структура организационих јединица високошколске установе, као и 
делатност стручних служби.  

3. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију процене 
квалитета рада органа управљања и рада стручних служби и да по потреби доноси предлог 
мера за унапређење квалитета њиховог рада. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- дефинисаност надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа; 
- организациона структура Универзитета ; 
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- праћење и оцењивање квалитета управљања установом, уз мере за унапређење; 

- праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља Универзитета , 
уз мере за унапређење; 

- дефинисаност и доступност услова за напредовање ненаставног особља; 
- доступност релеватних информација о раду стручних служби и органа управљања; 
- перманентно усавршавање и образовање ненаставног особља; 
ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10 

Показатељи и прилози за стандард  10: 
Табела 10.1. Списак ненаставних радника стално запослених у високошколској  
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и 
рада стручних служби 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 10 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију, све прилоге, као 
и све табеларне податке који се односе на овај стандард.  

Рецензент утврђује да ли постоји довољан број квалификованог особља за обављање 
библиотечких и послова информационих система.  

Рецензент је у обавези да анализира све податке који се односе на ненаставно особље, а односе се 
на испуњеност стандарда. Осим тога, рецензент проверава да ли постоји довољан број 
квалификованог особље за обављање секретарских послова и послова студентске службе. 
Рецензент анализом података утврђује да ли су процеси одлучивања, компетенције и одговорности 
јасно дефинисани, саопштавани и имплементирани.  

Рецензент на основу прилога и статаута високошколске установе процењује да ли организациона 
структура и процедуре обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмима 
укључени и наставници и студенти.  

Рецензент даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, 

библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности. 

11.2 Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу 
специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и 
степенима студија. 

11.3 Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и 
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

11.4 Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ 
различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, 
како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе. 

11.5 Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену 
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на 
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање, 
нарезивање CD и DVD материјала). 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 11 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 11 
3. Високошколска установа показује да поседује инфраструктуру потребну за имплементацију 
циљева према стратешким плановима.  

4. Величина, доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима који важе за 
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високошколске установе. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената:  

− усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената;  

− адекватност техничке, лабораторијске и остале опреме;  

− усклађеност капацитета опреме са бројем студената;  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11  

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и  знајмљени  простор) 
са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, лабораторије, организационе јединице, службе)  
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном 
процесу и научноистраживачком раду  
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 11 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију и све прилоге 
који су затражени, као и све табеларне податке који се односе на овај стандард. Рецензент 
коментарише податке дате у табелама и у свој извештај уноси коментар везан за Доказ о 
власништву, уговоре о коришћењу или закупу простора.  

Рецензент на основу анализе података датих у табелама и прилозима,  утврђује да ли 
високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе у односу на укупан број 
студената. Минимални потребан простор се рачуна тако што се укупна бруто квадратура (К) дели 
укупним бројем студента (С) и тај однос треба да буде већи од 2м2/студенту у свим случајевима 
сем у пољу уметности, где је минимални потребни простор по студенту 5 м2 /студенту нето.   

Рецензент на основу приложене листе просторија и броја места у њима утврђује да ли је простор у 
складу са потребама  образовног процеса одређеног образовно-научног, односно образовно-
уметничког поља, да ли постоји одговарајући радни простор за наставнике и сараднике као и да ли 
постоји место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента.  

Рецензент посебно цени да ли постоји одговарајући лабораторијски простор.   

Рецензент обавезно утврђује на основу прилога да ли је простор у власништву високошколске 
установе, да ли је дат на коришћење или је узет у закуп које несме бити краћи од 5 година. Овај 
податак рецензент обавезно уноси у извештај. Ако установа користи већи број објеката на 
различитим локацијама, рецензент је у обавези да то у свом извештају наведе.  

На основу података датих у табелама и прилогу рецензент цени да ли установа обезбеђује 
потребну техничку опрему за савремено извођење наставе у складу са потребама студијског 
програма.  Рецензент констатује да ли високошколска установа обезбеђује простор за рад 
студентског парламента. 

Рецензент даје образложење и описне оцена које се односе на испуњеност овог стандарда, 
анализира слабе и јаке тачке и даје предлог мера и активности за унапређење квалитета овог  
стандарда 

 

Стандард 12: Финансирање 
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, 
финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, што доводи до 
финансијске стабилности у дугом року. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 

реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и 
професионалних активности. 

12.2 Извори финансирања високошколске установе могу бити: 
- средства која обезбеђује оснивач; 
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- школарине; 
- донације, поклони и завештања; 
- средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 
- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 
- оснивачка права из уговора са трећим лицима; 

- и други извори, у складу са законом. 

12.3 Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава 
тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

12.4 Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања 
и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун 
који усваја Савет. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 12 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 12 
1. Високошколска установа описује процесе финансирања и имплементације буџета. Прилаже 

доказе да су процеси финансирања јасно дефинисани и транспарентно документовани.  

2. Високошколска установа коментарише своје сопствене изворе финансирања, као и удео 
средстава из ових извора.  

3. Установа посебно описује начин финансирања истраживања и наставе.  

4. Установа има вишегодишњи план финансирања сопствених активности. У оквиру тог плана, 
буџетирани и стварни трошкови установе се периодично структурирају и документују.  

5. Установа анализира евентуална одступања и документује да доноси одговарајуће мере за 
побољшање овог стандарда. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- изворе финансирања; 
- дугорочно обезбеђење финансијских средстава за  наставу,  научноистраживачки, уметнички и 
стручан рад;  

- финансијско планирање и одлучивање; 
- јавност начина употребе финансијских средстава. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12  

Показатељи и прилози за стандард  12: 
Прилог  12.1. Финансијски план  
Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 12 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом.  

Рецензент констатује да ли је установа приложила финансијски извештај за претходну школску 
годину. Анализирајући прилоге дате као доказ о испуњености овог стандрда, оцењује да ли  су 
извори финансирања високошколске установе довољни  да обезбеде квалитетно извођење наставе 
студијских програма  

На основу увида у финансијски план рецензент процењује да ли су процеси финансирања и 
имплементације буџета јасно дефинисани и транспарентно документовани, као и да ли постоји 
дугорочно обезбеђење финансијских средстава за наставу, научноистраживачки, уметнички и 
стручан рад, те да ли високошколска установа  обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у 
дужем временском периоду. 
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 13: 
13.1 Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета високошколске 

установе. 

13.2 Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и 
резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе. 

13.3 Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу 
самовредновања. Високошколска установа је обавезна да организује и спроведе анкету и да 
њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и 
оцене квалитета. 

13.4 Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и 
евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 13 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 13 
1. Високошколска установа описује начине на који су студенти укључени у процесе процене и 

унапређења квалитета и то документује релевантном документацијом и усвојеним 
извештајима.  

2. Установа посебно анализира поступке и корективне мере у случају неиспуњавања стандарда у 
областима које се проверавају у процесу самовредновања, а које су процењиве од стране 
студената.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- учешће студената у телима за обезбеђење квалитета; 
- учешће студената у самовредновању; 
- студентску евалуацију установе, студијских програма, наставе. 
ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13  

Показатељи и прилози за стандард  13: 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитета 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 13 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом.  

Рецензент анализира да ли студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије 
обезбеђења квалитета високошколске установе, а посебно да ли се оцена квалитета наставног 
процеса утврђује анкетирањем студената.  

Рецензент треба да закључи да ли се учешће и активности студената у осигурању квалитета 
установе, студијских програма и наставе, могу сматрати процесом који почива на отвореној, 
искреној и конструктивној критици,  у циљу промена на боље. 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

Упутства за примену стандарда 14: 
14.1 Високошколска установа обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 

оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему 
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обезбеђења квалитета те установе. 

14.2 Високошколска установа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. 

14.3 Високошколска установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. 

14.4 Високошколска установа обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високош 
колским установама у погледу квалитета. 

14.5 Високошколска установа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета 
током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, 
као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно 
је укључивање резултата анектирања студената. Самовредновање мора да се спроводи 
најмање једном у три године. 

14.6 Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике и сараднике, 
путем катедри и стручних органа, студенте, преко студентских организација, Комисију за 
акредитацију и проверу квалитета и јавност. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета  стандарда 14 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 14 
1. Високошколска установа описује основне принципе рада у поступку систематског праћења и 

периодичне провере квалитета. Документује у којој мери су коришћени принципи у складу са 
стратешким опредељењем установе.  

2. Високошколска установа анализира постојећу инфраструктуру за систематско праћење и 
обезбеђење квалитета.  

3. Наводи облике сарадње и начине размене информација са другим високошколским 
установама које остварују добре резултате у едукацији студената и у истраживању.  

4. Високошколска установа указује на принцип јавности у раду у оквиру систематског праћења 
и периодичне провере квалитета . 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

- континуитет у реализацији процеса обезбеђења и унапређења квалитета; 
- постојање инфраструкуре за систематско праћење и обезбеђење квалитета; 
- редовне повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената;  
- усаглашавање са стратегијом унапређења квалитета других престижних високошколских 
установа у земљи и иностранству; 

- периодичност процеса прикупљања података о квалитету; 
- јавност резултата процене квалитета. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14 

Показатељи и прилози за стандард  14: 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту Универзитета о активностима које обезбеђују 
систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета 
рада Универзитета.  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 14 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом 

Рецензент проверава  да ли је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и да ли је тај документ доступан јавности. Рецензент процењује стратешко 
планирање Установе у високом образовању и ресурсе који су неопходни за постизање тих циљева. 
Рецензент даје описну оцену процењујући  опредељење високошколске установе  за изградњу 
организационе културе квалитета 

Рецензент коментарише да ли Високошколска установа систематски прикупља и обрађује 
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података потребне за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања Посебно 
се коментарише да ли установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација, о компетенцијама дипломираних студената. Рецензент анализира и 
оцењује јавност резултата процене квалитета. 
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2.8. УПУТСТВА РЕЦЕНЗЕНТУ ЗА ПРОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 
СТАНДАРДА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ  
КВАЛИТЕТА НЕИНТЕГРИСАНИХ УНИВЕРЗИТЕТА 

 

Рецензент је упознат са Кодексом понашања и рецензији приступа на основу стандарда: 

 

СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 8: Квалитет студената 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Стандард 12: Финансирање 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
 

 Упутства за рецензенте су организована  на следећи начин: 

 - У првом делу су приказани Стандарди и упутство за примену стандарда,  
 - У другом делу су приказана Упутства за припрему извештаја о самовредновању 
високошколске установе, према којима су установе припремале извештај о самовредновању и 
тражену документацију и 

 - У трећем делу је приказано Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда.  
 Рецензент прати препоруке за рецензију које су дате уз сваки појединачни стандард, имајући 
у виду  захтеве датог стандарда,  упутства по којима је установа припремала документацију и 
документацију коју је установа приложила.  
 За сваки стандард установа даје податке кроз назначени низ табела, извештаја, и прилога. 
Поред обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који документују 
испуњеност датог стандарда. Рецензент процењује да ли је у Извештају о самовредновању, у 
оквиру сваког стандарда, методом SWOT анализе, дат: 

- Опис тренутне ситуације; 

- Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане   циљеве, 
захтеве и очекивања; 

- Анализа слабости и повољних елемената;            

- Предлози за побољшање и планиране мере. 

 

 Рецензенти треба да процењују испуњеност стандарда на основу анализе описа, извештаја, 
табела и прилога које је уз Извештај о самовредновању доставила високошколска установа. 
Рецензент пише извештај о процени испуњености стандарда за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколске установе и доставља га КАПК.  Извештај треба да буде написан јасно и 
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прецизно, на 8 до 10 страна (минимум 5000 речи), а треба да обухвати мере, процесе, изворе и 
садржаје у циљу осигурања квалитета установе као целине.  Рецензент за сваки стандард даје 
образложење којe се односи на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке тачке мера и 
поступака за обезбеђење квалитета и даје предлог мера за побољшање. 

 Резултати спољашње провере биће значајна основа КАПК у поступку поновне акредитације 
високошколске установе. 

 

ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ У  ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
Обезбеђивање квалитета високошколске установе (Члан 15.) 

Самовредновање ( Члан 17.) 

13. Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном општим актом 
високошколске установе. 

14. Самовредновање самосталне високошколске установе и високошколске јединице у њеном 
саставу се спроводи у интервалима од највише три године. 

15. Високошколска установа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 
студијских програма, наставе и услова рада. 

16. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

17. На захтев Комисије, високошколска установа доставља информацију о поступку и 
резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета. 

18. Комисија обавља проверу испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, према годишњем плану 
послова, по посебном налогу Националног савета, на захтев самосталне високошколске 
установе или министра. 

19. Извештај о самовредновању заједно са Захтевом за спољашњу проверу испуњавања обавеза 
у погледу квалитета, самостална високошколска установа, односно високошколска јединица 
у њеном саставу, подноси Комисији за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.  

20. Извештај о извршеној провери испуњавања обавеза самосталне високошколске установе и 
високошколске јединице у њеном саставу у вези са квалитетом Комисија доставља 
Националном савету, министру и самосталној високошколској установи. 

21. У року од 15 дана од дана достављања извештаја о извршеној провери, самостална 
високошколска установа може доставити Националном савету примедбе на извештај. 

22. Национални савет извештај Комисије прослеђује Конференцији универзитета и Студентској 
конференцији универзитета, односно Конференцији академија струковних студија и 
Студентској конференцији академија струковних студија 

23. Национални савет утврђује оцену испуњености обавеза самосталне високошколске установе 
и високошколске јединице у њеном саставу, у вези са квалитетом, на основу извештаја 
КАПК, и доставља је самосталној високошколској установи и министру.  

24. Резултати провере испуњености обавезе самосталне високошколске установе у вези са 
квалитетом, објављују се у складу са актом Националног савета. 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију која је 
затражена и да ли је дала све прилоге који су затражени.  
Рецензент је у обавези да констатује које документе је установа приложила уз Захтев за спољашњу 
проверу квалитета,  што се односи на:  

          - назив, седиште, одговорно лице (ректор, декан, директор); 

 - акт о оснивању и издате дозволе за рад; 

 - студијске програме које изводи; 

 - извештај о самовредновању; 
  

Рецензент увидом у Захтев за спољашњу проверу квалитета, проверава да ли је установа дала 
основне тражене податке, податке о оснивању, податке који се односе на издате дозволе за рад: да 
ли су наведени сви студијски програми који се изводе са временом трајања, бројем студената и 
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образовно-научним односно образовно уметничким пољем. 

Укупан број студената на студијском програму се рачуна као број студената уписаних у прву 
годину помножен бројем година трајања студијског програма. Укупан број студената у 
високошколској установи добија се као укупан број студената на свим студијским програмима. 
Рецензент проверава да ли се подаци дати у Захтеву поклапају са осталом документацијом коју је 
поднела установа. 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1  Стратегија обезбеђења квалитета садржи: 

- опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма; 

- мере за обезбеђење квалитета; 
- субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права и 
обавезе у том поступку; 

- области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 
студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); 

- опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 
- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

1.8 Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе на 
предлог органа пословођења. 

1.9 Високошколска установа објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у 
самој установи, тако и у јавности. 

1.10 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења 
квалитета. 

Упутства за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 1  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 1 
7. Политика осигурања квалитета треба да одражава мисију и вредности одговарајуће установе, и 
да буде уско повезана са релевантним плановима и активностима високошколске установе у 
смислу стратешког менаџмента.  

8. Установа анализира и процењује тренутну ситуацију с обзиром на претходно дефинисане 
циљеве, захтеве и очекивања.  

9. Наводи се датум када је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и доказује се да је тај документ доступан јавности.  

10. Установа прилаже акциони план за спровођење стратегије, као и документацију о његовом 
усвајању. Установа јасно наводи  мерљиве циљеве у погледу контроле реализације акционог 
плана за различите активности и нивое осигурања квалитета унутар високошколске установе.   

11. Процедуре треба да подразумевају могућност анализе и разраде суштине мисије и планова, као 
и одговарајуће ресурсе којима би се подржало спровођење циљева у дугорочном периоду.  

12. Установа треба да документује да на основу претходних резултата самовредновања и 
резултата анкета које су добијене у одређеном временском интервалу, континуирано ради  на 
допуњавању и унапређивању акционих планова. 

б)  У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- опредељење високошколске установе за унапређење квалитета и изградњу организационе 
културе квалитета; 

- мере за обезбеђење квалитета; 

- субјекте обезбеђења квалитета; 

- области обезбеђења квалитета; 
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- повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета 
На основу урађене SWOT анализе наводи се предлог мера и активности за унапређење 

квалитета, као и доказ да је предлог усвојио орган управљања високошколске установе.    

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама 
(уколико их је било).  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 1: (минимум 300 речи) 
Рецензент оцењује да ли су основни задаци високошколске установе  утврђени од стране органа 
управљања, да ли су јавно публиковани, као и друге  захтеве стандарда.  Рецензент даје 
образложења која се односе на испуњеност овог стандарда. 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа приложила  публикацију и да ли су на сајту 
установе постављени подаци који су садржани у Извештају за самовредновање. Рецензент у 
извештај уноси да ли је високошколска установа приложила акциони план за спровођење 
стратегије, као и документацију о његовом усвајању. Рецензент процењује да ли високошколска 
установца располаже ресурсима којима би се подржало спровођење циљева у дугорочном 
периоду. 

 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог 
рада, који су доступни јавности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.6 Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада високошколске 
установе. 

2.7 Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења квалитета и 
њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета те 
установе. 

2.8 Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган високошколске установе 
на предлог комисије за обезбеђење квалитета. 

2.9 Високошколска установа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета учини 
доступним наставницима, студентима и јавности. 

2.10 Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стандарде и поступке за 
обезбеђење квалитета. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену квалитета стандарда 2  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 2 
Установа наводи документ којим су постављени стандарди квалитета и утврђене надлежности 
појединих субјеката у систему мера обезбеђења квалитета, као и поступке за обезбеђење квалитета 
рада високошколске установе.  

б) У оквиру овог стандарда, методом SWOT анализе, установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- стандарде за унапређење квалитета установе; 

- стандарде за унапређење квалитета студијских програма; 

- поступке обезбеђења квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2  

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета 
високошколске установе 

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске 
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установе у оквиру стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) 
за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 2 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом. Рецензент проверава да ли Универзитет има Стандарде и 
поступке за обезбеђење и унапређење  квалитета високошколске установе и оцењује да ли је 
планирање засновано  на  систематичном  и сталном прикупљању  података и њиховој стручној 
анализи као и да ли су  плански документи доступни јавности. 

Такође, проверава  да ли високошколскa установа сачињава извештај који је доступан јавности, 
анализира да ли извештај сарджи елементе који документују комплетну делатност Универзитета. 
Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда., анализира слабе и јаке 
тачке мера и поступака за обезбеђење квалитета и даје предлог мера за побољшање. 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета . 

Упутства за примену стандарда 3:  
3.4 Високошколска установа статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, 
студената, стручних органа, катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. 

3.5 Високошколска установа посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета.  

3.6 Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 

Упутство за припрему документације, анализу и процену стандарда 3: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 3 
6. Високошколска установа пружа доказе да има и примењује систем осигурања квалитета и да 
обезбеђује критички осврт на циљеве, адекватно обликовање процеса и активности везаних за 
квалитет.  

7. Високошколска установа описује начин редовног прикупљања  и евалуирања података који се 
односе на квалитет.  

8. Детаљно се описује начин на који су усвојени извештаји о спровођењу стратегије и о анализи 
стандарда за обезбеђење квалитета.  

9. Високошколска установа документује да су процеси одлучивања, компетенције и 
одговорности органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, 
наставника и сарадника, као и надлежности студената, јасно дефинисани, саопштавани и 
имплементирани.  

10. Установа треба да покаже да  организациона структура и процедура система обезбеђења 
квалитета обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени и 
наставници и студенти. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- постојање и надлежности посебног тела за унапређење квалитета; 

- надлежности органа управљања у систему обезбеђења квалитета; 

- надлежности органа пословођења; 

- надлежности стручних органа; 

- надлежности наставника и сарадника; 

- надлежнoсти студената; 

- организација и функционисање система обезбеђења квалитета; 

- доношење корективних и превентивних мера на основу анализе процене испуњавања 
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стандарда за обезбеђење квалитета. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном одговорношћу 
за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 
100 речи).  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 3 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију и све прилоге 
који су затражени.  На основу описа  и датих података, рецензент оцењује да ли постоји статутом 
утврђена организациона структура тј. формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са 
конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи. 
Рецензент поред изјаве о испуњености стандарда даје образложење које се односи на начин 
редовног прикупљања  и евалуирања података који се односе на квалитет. Рецензент процењује у 
којој су мери резултати самовредновања инкорпорирани у мере које се предузимају за унапређење 
квалитета. Рецензент треба да  процени у којој је  мери обезбеђено да су у процесе одлучивања у 
вези са политиком квалитета укључени и представници ВШУ у саставу Универзитета и студенти. 
Рецензент даје образложења која се односи на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке 
тачке организационе структуре за обезбеђење квалитета високошколске установе и даје предлоге 
за побољшање овог стандарда. 

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.8 Високошколска установа редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: 
- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и циљевима 
високошколске установе; 

- структуру и садржај студијског програма у погледу односа опште-академских, научно-
стручних,  стручно-уметничких и стручно-апликативних дисциплина; 

- радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; 

- исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и 
даљег школовања. 

4.9 Високошколска установа има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма 
студија. 

4.10 Високошколска установа редовно прибавља повратне информације од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање и других одговарајућих организација о 
квалитету студија и својих студијских програма. 

4.11 Високошколска установа обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању 
квалитета студијских програма. 

4.12 Високошколска установа обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и 
њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских установа. 

4.13 Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размишљања, на 
дедуктивни начин истраживања, као и примену тих знања и вештина у практичне сврхе.  

4.14 Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног 
нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, нарочито у електронској 
форми, и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 4  
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 4 
9. Установа наводи све студијске програме свих нивоа које је акредитовала а који се изводе на 
неинтегрисаном Универзитету  као и  број студената за који је сваки студијски програм 
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одобрен. Такође, прилаже и одлуке о акредитацији.  

10. Установа наводи број акредитованих студијских програмима који се остварују на свакој ВШУ 
у саставу Универзитета по нивоима студија са акредитованим бројем студената за упис у прву 
годину студија 

11. Високошколска установа описује механизме праћења квалитета студијских програма  (нпр. 
формално-правну процедуру за одобравање програма, процедуре за праћење успешности 
програма и утврђену одговорност за њихово унапређење. 

12. Високошколска установа описује исходе образовања у оквиру акредитованих студијских 
програма које изводи, засноване на исходима учења. 

13. Установа документује да је обезбедила да су исходи учења базирани на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања у датој научној или уметничкој области и на 
одговарајућем Европском оквиру квалификација, укључујући и захтеве међународних и 
националних професионалних удружења.  

14. Високошколска установа документује да је процена оптерећења студената неопходног за 
постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) предмет редовне провере, путем праћења и 
прикупљања повратних информација од студената.  

15. Високошколска установа приказује да се унапређивање и континуирано осавремењивање 
постојећих студијских програма заснива на развоју науке или уметности и новим захтевима 
који се постављају пред дати образовни профил. 

16. Високошколска институција треба да документује на који начин остаје у вези   са својим 
дипломцима. Процењује се релевантност програма за тржиште рада (локално, државно, 
међународно), као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном развоју. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- циљеве студијског програма и њихову усклађеност са исходима учења; 

- методе  наставе оријентисане ка учењу исхода учења; 

- систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења; 

- усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за достизање очекиваних 
исхода учења; 

- међусобну усаглашеност исхода учења и очекиваних компетенција базираних на 
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања; 

- способност функционалне интеграције знања и вештина; 

- поступке праћења квалитета студијских програма; 

- повратне информације из праксе о свршеним студентима и њиховим компетенцијама; 

- континуирано осaвремењивање студијских програма; 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4 

Показатељи и прилози за стандард  4: 
Табела 4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  високошколској 
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 
школске године  

Табела 4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  на  број  уписаних)  у претходне 
3 школске године у  оквиру  акредитованих  студијских програма. Ови подаци се израчунавају 
тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели 
бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно 
за сваки ниво студија. 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако 
што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно 
трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

Прилог 4.1. Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о квалитету 
студијског програма и постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим квалификацијама 
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дипломаца. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 4 (минимум 600 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила документацију и све прилоге 
који су затражени, као и све табеларне податке који се односе на овај стандард. 

Рецензент наводи листу студијских програма који се остварују на самом Универзитету и 
констатује да ли сваки програм повезана и усклађена целина која  обухвата циљеве, структуру и 
садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења и начин провере знања, исходе 
учења и компетенције студената. 

Рецензент наводи број акредитованих студијских програмима који се остварују на свакој ВШУ у 
саставу Универзитета по нивоима студија, приказује број студената за сваки ниво студија на 
одговарајућој ВШУ у саставу Универзитета,  као и укупан број студената за упис у прву годину 
студија одговарајућих нивоа за све акредитоване студијске програме који се остварују на ВШУ у 
саставу Универзитета.  

Рецензент наводи и описује механизме којима Универзитет омогућава  праћење квалитета 
студијских програма  (нпр. формално-правну процедуру за одобравање програма, процедуре за 
праћење успешности програма и њихово осавремењивање и констатује да ли су механизми и 
одговарајуће процедуре засновани на  одговарајућем Европском оквиру квалификација и 
захтевима  међународних и националних професионалних удружења. Рецензент на основу 
података које је доставио Универзитет, као и на основу урађене SWOT анализе за овај стандард 
процењује  релевантност програма који се остварују на ВШУ у саставу Универзитета  за тржиште 
рада (локално, државно, међународно), као и постигнућа дипломаца у каснијем професионалном 
развоју (уколико таквих података има). У склопу ове процене, рецензент описује на који је начин 
Универзитет остао у вези са својим дипломцима. 

Рецензент посебно анализира мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма 
и постигнутим исходима учења, као и мишљење послодаваца о стеченим квалификацијама 
дипломаца.  

Рецензент посебно приказује проценат дипломираних студената у односу на број уписаних на 
одговарајуће студијске програме одређеног степена (нивоа)  који се остварују на ВШУ у саставу 
Универзитета.  Истиче се постигнут  најбољи проценат дипломираних студената у оквиру 
одређеног образовно- научног односно образовно-уметнучког поље, као и анализа резултата у  
претходне три школске године. 

Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке 
тачке и даје предлог мера и активности за унапређење квалитета овог  стандарда 

 

Стандард 5: Квалитет наставног процесa 
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.7 Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају 
коректан однос према студентима. 

5.8 План и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са потребама и могућностима 
студената, познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. 

5.9 Настава на високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из 
праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. 

5.10 Високошколска установа обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе 
и учини доступним студентима план рада који укључује: 

- основне податке о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 

- циљеве предмета; 

- садржај и структуру предмета; 
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- план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе); 

- начин оцењивања на предмету; 

- уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; 

- податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

5.11 Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада 
на појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. 

5.6. Високошколска установа систематски прати, оцењује квалитет наставе на појединачним 
предметима и предузима корективне мере за његово унапређење. Установа упозорава 
наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући 
квалитет предавања и вежби на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 5: 
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 
5. Установа документује, у оквиру годишњег извештаја о раду тела одговорног за унутрашње   
осигурање квалитета, или на други начин, да подстиче стицање активних компетенција  
наставника типичних за високошколске установе, као и стицање стручних компетенција.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- компетентност наставника и сарадника;  

- систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 

Показатељи и прилози за стандард 5 
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса   

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 5 (минимум 400 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију и све прилоге 
који су затражени. Рецензент на основу документације утврђује да ли је  настава на 
високошколским установама  интерактивна, да ли обавезно укључује примере из праксе и да ли 
подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања.  
Рецензент посебно анализира у којој мери је успостављена равнотежа између различитих типова 
активности (предавања, семинари, пракса, пројекти, портфолио, есеј и др.) и исхода учења. 
Рецензент посебно анализира везу између исхода учења, стратегија наставе, студентских 
активности и начина провере и процењује адекватност избора метода наставе и учења којима се 
постиже савладавање исхода учења на ВШУ у саставу Универзитета. 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 
резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 
наставни процес. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.8 Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, научноистраживачког, 
уметничког и професионалног (стручног) рада. 

6.9 Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке, уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне научне пројекте. 

6.10 Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника. 

6.11 Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних активности 
високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и са 
националним и европским циљевима и стандардима високог образовања. 

6.12 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених научних, 
истраживачких, уметничких и професионалних активности активно се укључују у постојећи 
наставни процес. 
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6.13 Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве научним, 
истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате 
свога рада. 

6.7. Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 6: 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 6 

8. Високошколска установа анализира структуру и ресурсе за остваривање и организовање 
базичних, развојних и примењених  истраживања, уметничког и стручног рада и показује да 
постојеће структуре за реализацију и организовање научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада одговарају нормативима. 

9. Установа треба да документује да је одређивање истраживачких стратегија и циљева у 
складу са стратешком оријентацијом Универзитета и националном стратегијом.  

10. Установа наводи листу пројеката које финансира Министарство за образовање и науку, 
Министарство културе или које финансирају међународне организације, а чији су 
руководиоци наставници стално запослени у високошколским установама у саставу 
универзитета. 

11. Установа прилаже и листу пројеката који обезбеђују трансфер технологије релевантним 
индустријама и пословним заједницама, као и непрофитним организацијама. 

12. Установа потврђује да се критеријуми који се односе на научноистраживачки, уметнички и 
стручни рад за избор у звање наставника,  доследно примењују и да су у складу са 
препоруком Националног савета за високо образовање.  

13. Установа документује да је именовање ментора на студијским програмимима докторских 
студија обављено у складу са тренутно важећим стандардима за акредитацију студијских 
програма докторских студија у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког 
поља. 

14. Високошколска установа треба да наведе доказе о интензивној међународној сарадњи  
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- перманентност научног истраживања и међународне сарадње;  

- подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања;  

- издавачку делатност;  

- бригу о научноистраживачком подмлатку.  

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6 

Показатељи и прилози за стандард  6: 
Табела 6.1. Списак  текућих научноистраживачких/уметничких пројеката који се реализују на 
самом Универзитету 

Табела 6.2. Број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци 
наставници стално запослени у високошколским установама у саставу Универзитета 

Табела 6.3. Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата према критеријумима 
Министарства у високошколским установама у саставу Универзитета у оквиру  одговарајућег 
образовно-научног односно образовно уметничког поља у претходне три године  

Табела 6.4  Број SCI и SSCI индексираних радова у високошколским установама у саставу 
Универзитета у претходне три године 

Табела 6.5. Списак одбрањених докторских дисертација на Универзитету у претходне три године 
са резултатима докторских дисертација који су објављени у часописима са рецензијом  

Табела 6.6. Број одбрањених докторских дисертација на високошколским установама у саставу 
Универзитета, са бројем публикација у часописима са рецензијом који приказују резултате 
докторске дисертације, у претходне три године у оквиру  одговарајућег образовно-научног 
односно образовно уметничког поља 
Табела 6.7. Број текућих  стручних и уметничких пројеката чији су руководиоци наставници 
стално запослени у високошколским установама у саставу Универзитета Универзитета у оквиру  
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одговарајућег образовно-научног односно образовно уметничког поља 

Табела 6.8. Број ментора према тренутно важећим стандардима за испуњеност услова за менторе у 
оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, и однос броја ментора и укупног 
број наставника у високошколским установама у саставу Универзитета 

Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у 
научноистраживачком раду 

Прилог 6.2. Однос броја SCI и SSCI-индексираних  радова у односу на укупан број наставника и 
сарадника на високошколским  установама у саставу Универзитета у оквиру одређеног образовно-
научног, односно образовно-уметничког поља  
Прилог 6.4: Подаци о научним институтима у саставу Универзитета (број запослених са 
одговарајућим научним звањима 

Прилог 6.5:  Подаци о осталим институцијама у оквиру Универзитета 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 6 (минимум 400 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила документацију, све прилоге који 
су затражени, као и све табеларне податке који се односе на овај стандард. Рецензент на основу 
података датих у табелама, опису и прилозима оцењује да ли  Универзитет припрема и реализује 
научноистраживачке и уметничке, стручне, националне и међународне пројекте. 

Рецензент оцењује да ли су садржај и резултати научноистраживачког, уметничког и стручног 
рада на ВШУ у саставу Универзитета усклађени са националним и европским циљевима и 
стандардима високог образовања и истраживања. Посебно се проценјује  да ли се знања до којих 
високошколске установе у саставу Универзитета долазе спровођењем научноистраживачког и 
уметничког рада укључују  у наставни процес. На основу приказаних података о 
научноистраживачком или уметничком раду рецензент оцењује да ли високошколске установе, 
као и сам Универзитет подстиче наставно особље да се активно бави научноистраживачким, 
уметничким и стручним радом.  Рецензент образлаже оцену научноистраживачког и/или 
уметничког рада и коментарише постигнуте резултате за свако образовно-научно, односно 
образовно-уметнучко поље . Рецензент посебно наводи међународне пројекте који се реализују на 
Универзитету и научним институтима у саставу Универзитета као и листу пројеката који 
обезбеђују трансфер технологије релевантним индустријама и пословним заједницама, као и 
непрофитним организацијама, ако такви пројекти постоје.  

Рецензент поред описне оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. Рецензент утврђује колико и какве пројекате реализују 
високошколске установе у саставу Универзитета у сваком од поља и области у оквиру којих 
високошколска установа изводи докторске академске студије. Рецензент утврђује да ли су 
високошколске установе у саставу Универзитета приложиле списак  најзначајнијих објављених 
резултата за претходне три календарске године (систематисан по ознакама ресорног 
Министарства) и коментарише резултате.   

Рецензент анализира и процењује збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата 
у високошколским установама у саставу Универзитета у оквиру  одговарајућег образовно-научног 
односно образовно уметничког поља у претходне три календарске године.  

На основу броја SSCI и SCI-индексираних  радова за претходну календарску годину, броја  
објављених публикација, као и броја учесника у пројектима у односу на укупан број наставника и 
сарадника, рецензент процењује тренд развоја и одрживост научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада. Такође, процењује у којој је мери научноистраживачка активност довољно 
афирмативна за национално и интернационално препознавање институције, односно каква је 
перманентност научног истраживања и међународне сарадње.  

На основу прилога табела 6.6 рецензент анализира објављене публикације  које приказују 
резултате докторских дисертација за све кандидате који су докторирали на високошколским 
установама у саставу Универзитета  у претходне три школске године. Рецензент проверава да ли је 
научноистраживачки рад, као један од највиших приоритета високошколских установа, обухваћен 
акционим планом Универзитета као и да ли је Универзитет дефинисао сопствену политику у 
области научноистраживачког рада којом би омогућио снажну подршку младим истраживачима и 
промовисао интернационалну мобилност истраживача.   

Рецензентн наводи број ментора према тренутно важећим стандардима за испуњеност услова за 
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менторе у оквиру одговарајућег образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, и однос 
броја ментора и укупног број наставника у високошколским установама у саставу Универзитета 

Рецензент даје образложења која се односе на испуњеност овог стандарда, анализира слабе и јаке 
тачке, мере и поступке за обезбеђење квалитета овог стандарда и даје предлог мера за побољшање.  

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног 
поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и 
провером квалитета њиховог рада у настави. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.8 Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и доступни 
оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне провере и 
усавршавања. 

7.9 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава 
прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и педагошку 
активност наставника и сарадника. 

7.10 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и 
педагошку активност наставника и сарадника. 

7.11 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих 
кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 

7.12 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и 
усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, уметничким и 
стручним скуповима. 

7.13 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и 
стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у 
другим областима привредног и друштвеног живота. 

7.14 Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметничког и 
стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 7 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 7 
7. Високошколска установа показује да је осигурала да наставу врши квалификован и 
компетентан наставни кадар.  

8. Установа врши редовну евалуацију своје политике и процедура везаних за запошљавање и 
избор наставног кадра.  

9. Установа документује да поседује програм развоја кадра, и да је у ту сврху обезбедила 
одговарајућа средства. Професионални развој кадра постиже се организовањем  семинара . 

10. Установа документује да има план развоја хуманих ресурса за академско, техничко и 
административно особље, као и обезбеђене предуслове и прилике за континуирану едукацију.  

11. Подржава  се  комуникација  између  академског  особља  и  релевантних професионалних 
удружења.  

12. Процеси именовања и избора у звања транспарентно су регулисани и документовани. 
Установа документује да има дефинисане критеријуме за избор наставног кадра.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника; 

- усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног савета за високо 
образовање; 

- систематско праћење и подстицање педагошких истраживачких и стручних активности 
наставника и сарадника;  

- дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког подмлатка; 
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- обезбеђење перманентне едукације и усавршавања; 

- повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и радом у привреди; 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7  

Показатељи и прилози за стандард  7: 
Табела 7.1. Број наставника ангажованих на одговарајућим ВШУ у саставу Универзитета  (радни 
однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Табела 7.2. Број сарадника ангажованих на одговарајућим ВШУ у саставу Универзитета  (радни 
однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Табела 7.3. Однос  укупног броја студената  и броја запослених наставника у високошколским 
установама у саставу Универзитета  

Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника на Универзитету 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 7 (минимум 500 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију све прилоге, 
као и све табеларне податке који су затражени овим стандардом. Рецензент у свој извештај уноси 
коментар везан за Правилник о избору наставника на Универзитету  и коментарише његову 
усклађеност са препорукама Националног савета за високо образовање.  

Рецензент констатује укупан број наставника ангажованх на одговарајућим ВШУ у саставу 
Универзитета  (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору). 
Рецензент на основу извештаја и прилога констатује однос укупног броја студената (број 
студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и 
броја запослених наставника на ВШУ у саставу Универзитета у уквиру одређеног образовно-
научног, односно образовно-уметнучког поља.   

На основу приложених података рецензент утврђује да ли број сарадника одговара потребама 
остварења студијских програма.  

Рецензент у извештај уноси број наставника и број сарадника ангажованих на одговарајућим ВШУ 
у саставу Универзитета. 

Анализирајући Правилник о избору наставника и сарадника на Универзитету рецензент процењује 
да ли се критеријуми који се односе на  научноистраживачки, уметнички и стручни рад, за избор у 
звање наставника,  доследно примењују и да су у складу са препоруком Националног савета за 
високо образовање.  

 

Стандард 8: Квалитет студената 
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.12 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

8.13 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у 
претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности, у складу са законом. 

8.14 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална 
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко 
или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и 
имовинско стање) загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

8.15 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе. 

8.16 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 
8.17 Високошколска установа систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 

критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања 
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав 
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је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се 
оцењује способност студената да примене знање. 

8.18 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса 
усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

8.19 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

8.20 Високошколска установа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише 
високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. 

8.21 Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност студената по 
предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске 
пролазности или других неправилности у оцењивању. 

8.11. Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студентског 
организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 8 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 8 
9. Високошколска   установа   описује   примењивање   опште   институционалне стратегије с 
обзиром на процедуре пријема и признавања образовања, и приказује да поштује  једнакост  и  
равноправност  студената  по  свим  основама.   

10. Високошколска установа  показује  да  су  процедуре  за  пријем  и  оцењивање  студената  
јасно дефинисане, јавно објављене и да се непрестано и доследно примењују у читавој 
установи.  

11. Високошколска  установа  посебно  документује  и  описује  да  су  методе оцењивања тако 
конципиране да на одговарајући начин процењују исходе учења. Установа документује да су 
са пропозицијама оцењивања сви упознати на јасан и недвосмислен начин, као и да постоје 
механизми за процену и контролу процедура оцењивања.  

12. Инфраструктура за студенте (простор за рекреацију, клуб, студентска служба, библиотека, 
консултације и др.) испуњава захтеве који важе за високошколске институције.  

13. Документује се да је учешће студената у процени услова и организације студијских  програма  
увек обезбеђено.  

14. Високошколска  установа показује да се студентске процене квалитета студијских  програма  
раде  систематично, а да се резултати процене користе у оквиру мера за повећање квалитета 
наставе.  

15. Односи наставник/студент обезбеђују постизање образовних циљева.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 

− процедуру пријема студената;  

− једнакост и равноправност студената, укључујући и студенте са посебним потребама;  

− рад на планирању и развоју каријере студената;  

− доступност информација о студијама;  

− студентско организовање и учествовање у одлучивању.  

ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8  

Показатељи и прилози за стандард  8: 
Табела 8.1. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ 
бодове (60, 37-60, мање од 37) по нивоима студија за студијске програме који се остварују на ВШУ 
у саставу Универзитета,  у оквиру одређеног образовно-научног односно образовно-уметничког 
поља. Податке приказати за све високошколске установе у саставу Универзитета. 

Прилог  8.1. Правилник о процедури пријема студената 
Прилог  8.2. Правилник о оцењивању 
Прилог 8.3.  Правилник о награђивању најбољих студената 
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Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 8 (минимум 400 речи) 

Рецензент констатује да ли је Универзитет  доставио сву документацију, све прилоге, као и све 
табеларне податке који су затражени овим стандардом. На основу прилога рецензент утврђује да 
ли су правилником о процедури расписивања конкурса за  пријем студената прецизирани: мерила 
за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокови за подношење 
жалбе на утврђени редослед, услови уписа и начин рангирања кандидата. 

На основу описа стандарда и приложених података, као и резултата SWOT анализе, рецензент 
проверава  да ли Универзитет  непрекидно и систематски прати пролазност студената и 
процењује: број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ 
бодове (60), (37-60) (мање од 37) по нивоима студија за студијске програме који се остварују на 
ВШУ у саставу Универзитета,  у уквиру одређеног образовно-научног односно образовно-
уметнучког поља. 

Рецензент процењује предлог мера и активности за успостављање објективности и 
принципијелности наставника у процесу оцењивања, као и предлог мера и активности које 
обезбеђују усклађеност метода оцењивања са исходима студијских програма који се остварују на 
ВШУ у саставу Универзитета. 

Рецензент посебну пажњу посвећује анализи документације (уколико је таква приложена) и 
процењује активности које је Универзитет преузео у регулисању једнакости и равноправности 
студената, укључујући и студенте са посебним потребама, као и рада на планирању и развоју 
каријере студената. Рецензент доноси оцену о  студентском организовању на Универзитету и 
учествовању у одлучивању.  

Рецензент даје образложења која се односи на испуњеност овог стандарда., анализира слабе и јаке 
тачке мера и поступака за обезбеђење квалитета, и даје предлог мера за побољшање овог 
стандарда.  

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем 
и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.11 Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за 

савлађивање градива у потребној количини и на време. 

9.12 Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, који 
су унапред познати и објављени. 

9.13 Високошколска установа доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, 
установа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника и других учила са аспекта 
квалитета садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају 
стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

9.14 Високошколска установа обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем 
библиотечких јединица, као и опремом за рад. 

9.15 Високошколска установа систематично прати, оцењује и унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда. 

9.16 Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку 
опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. 

9.17 Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне 
спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга. 

9.18 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском 
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. 

9.19 Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. 

9.20 Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског 
материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем делу зграде како 
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би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружиле адекватне 
услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду обезбеђен је 
најмање 12 часова дневно. 

 Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 9 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 9 
6. Високошколска установа анализира квалитет уџбеника, литературе, библиотеке и 
информатичке подршке.  

7. Посебно анализира документе и мере којима је дефинисана издавачка делатност, наставна и 
друга литература, утврђен минимум стандарда квалитета уџбеника и прописана обавеза 
провере квалитета уџбеника.  

8. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију квалитета 
уџбеника, библиотечких и информатичких ресурса.  

9. У случају потребних унапређења овог стандарда, установа прилаже план мера како би 
одговорила на постављене захтеве.  

10. Високошколска установа описује библиотечки фонд и одговарајућу опремљеност у области 
информатичких технологија које доприносе квалитету наставе.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- постојање општег акта о уџбеницима и поступање по њему;  

- структуру и обим библиотечког фонда;  

- постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, интернета,  електронских облика 
часописа); 

- број и стручну спрему запослених у библиотеци и другим релевантним службама; 

- адекватност услова за рад (простор, радно време).  

ц)    Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9  

Показатељи и прилози за стандард  9: 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица на Универзитету 
Прилог  9.1 Општи акт о уџбеницима 
Прилог  9.2. Попис информатичких ресурса на Универзитету 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 9 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију,  све прилоге, 
као и све табеларне податке који су затражени овим стандардом.  

Рецензент је у обавези да анализира све податке који се односе на библиотечке ресурсе и 
информатичку подршку, на основу којих се процењује  испуњеност стандарда. Рецензент на 
основу података датих у табелама и прилозима као и на основу приложене SWOT анализе,  
проверава и утврђује да ли високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која 
својим нивоом и обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и 
уметничком раду, имајући у виду образовно-научна односно образовно уметничка поља на 
одговарајућим ВШУ у саставу Универзитета. 

Рецензент у свом извештају наводи број рачунара у рачунарским лабораторијама који су доступни 
студентима. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење које се односе на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке 
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и 
перманентним праћењем и провером њиховог рада. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.9 Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 
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организацији и управљању високошколском установом утврђени су општим актом 
високошколске установе у складу са законом. 

10.10 Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и 
контрола, утврђени су општим актом високошколске установе, у складу са законом. 

10.11 Високошколска установа систематски прати и оцењује организацију и управљање 
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење. 

10.12 Високошколска установа систематски прати и оцењује рад управљачког и ненаставног 
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; посебно прати и оцењује 
њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима. 

10.13 Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују се 
општим актом високошколске установе и доступни су јавности. 

10.14 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

10.15 Високошколска установа обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са 
стандардима за акредитацију. 

10.8   Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и 
усавршавање у струци. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 10 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 10 
4. Високошколска установа анализира општа акта којима су регулисане основне надлежности, 
поступак и начин рада органа пословођења, органа управљања, Сената универзитета, Научно-
стручних већа, Студентског парламента и стручних служби.  

5. Приказује се и разматра структура организационих јединица високошколске установе, као и 
делатност стручних служби.  

6. Високошколска установа документује да обавља редовну периодичну евалуацију процене 
квалитета рада органа управљања и рада стручних служби и да по потреби доноси предлог 
мера за унапређење квалитета њиховог рада. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- дефинисаност надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа; 

- организациона структура Универзитета ; 

- праћење и оцењивање квалитета управљања установом, уз мере за унапређење; 

- праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља Универзитета , 
уз мере за унапређење; 

- дефинисаност и доступност услова за напредовање ненаставног особља; 

- доступност релеватних информација о раду стручних служби и органа управљања; 

- перманентно усавршавање и образовање ненаставног особља; 

ц)   Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10 

Показатељи и прилози за стандард  10: 
Табела 10.1. Списак ненаставних радника стално запослених на Универзитету у оквиру 
одговарајућих организационих јединица 

Табела 10.2. Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  високошколским установама у 
саставу Универзитета 
Прилог  10.2. Шематска организациона структура Универзитета 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 10 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију, све прилоге, као 
и све табеларне податке који се односе на овај стандард. Рецензент утврђује да ли постоји довољан 
број квалификованог особља за обављање библиотечких и послова информационих система. 

Рецензент је у обавези да анализира све податке који се односе на ненаставно особље, а односе се 
на испуњеност стандарда. Осим тога, рецензент проверава да ли постоји довољан број 
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квалификованог особље за обављање секретарских послова и послова у оквиру одговарајућих 
организационих јединица Универзитета. 

Рецензент анализом података утврђује да ли су процеси одлучивања, компетенције и одговорности 
јасно дефинисани, саопштавани и имплементирани. Рецензент на основу прилога и статаута 
Универзитета  процењује да ли организациона структура и процедуре обезбеђују да су у процесе 
одлучивања у вези са студијским програмима укључени и студенти.  

Рецензент даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.6 Високошколска установа поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, 

библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности. 

11.7 Високошколска установа поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу 
специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим врстама и 
степенима студија. 

11.8 Високошколска установа континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и 
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

11.9 Високошколска установа свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ 
различитим врстама информација у електронском облику и информационим технологијама, 
како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе. 

11.10 Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију опремљену 
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на 
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопирање, штампање, скенирање, 
нарезивање CD и DVD материјала). 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 11 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 11 
3. Високошколска установа показује да поседује инфраструктуру потребну за имплементацију 
циљева према стратешким плановима.  

4. Величина, доступност и квалитет простора и опреме одговарају стандардима који важе за 
високошколске установе. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11  

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1. Укупна површина у власништву Универзитета и изнајмљени простор  
Табела 11.2. Укупна површина простора у власништву високошколских установа у саставу 
Универзитета и изнајмљени простор 

Табела 11.2. Листа опреме на Универзитету која се користи за научноистраживачки, уметнички и 
стручни рад  
Табела 11.4. Наставно-научне и стручне базе, задужбине, остало 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 11 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију и све прилоге 
који су затражени, као и све табеларне податке који се односе на овај стандард. Рецензент 
коментарише податке дате у табелама и у свој извештај уноси коментар везан за Доказ о 
власништву, уговоре о коришћењу или закупу простора.  

Рецензент констатује да ли високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског 
парламента. 

Рецензент даје образложење и описне оцена које се односе на испуњеност овог стандарда, 
анализира слабе и јаке тачке и даје предлог мера и активности за унапређење квалитета овог  
стандарда. 
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Стандард 12: Финансирање 
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, 
финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, што доводи до 
финансијске стабилности у дугом року. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.5 Високошколска установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 

реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката, уметничких и 
професионалних активности. 

12.6 Извори финансирања високошколске установе могу бити: 
- средства која обезбеђује оснивач; 

- школарине; 

- донације, поклони и завештања; 

- средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

- оснивачка права из уговора са трећим лицима; 

- и други извори, у складу са законом. 

12.7 Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава 
тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

12.8 Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања 
и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун 
који усваја Савет. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 12 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 12 
6. Високошколска установа описује процесе финансирања и имплементације буџета. Прилаже 
доказе да су процеси финансирања јасно дефинисани и транспарентно документовани.  

7. Високошколска установа коментарише своје сопствене изворе финансирања, као и удео 
средстава из ових извора.  

8. Установа има вишегодишњи план финансирања сопствених активности. У оквиру тог плана, 
буџетирани и стварни трошкови установе се периодично структурирају и документују.  

9. Установа анализира евентуална одступања и документује да доноси одговарајуће мере за 
побољшање овог стандарда. 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- изворе финансирања; 

- дугорочно обезбеђење финансијских средстава за  наставу,  научноистраживачки, уметнички и 
стручан рад;  

- финансијско планирање и одлучивање; 

- јавност начина употребе финансијских средстава. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12  

Показатељи и прилози за стандард  12: 
Прилог  12.1. Финансијски план Универзитета 
Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 12 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила сву документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом. Рецензент констатује да ли је установа приложила 
финансијски извештај за претходну школску годину. 

На основу увида у финансијски план рецензент процењује да ли су процеси финансирања и 
имплементације буџета јасно дефинисани и транспарентно документовани, као и да ли постоји 
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дугорочно обезбеђење финансијских средстава, као и да ли високошколска установа  обезбеђује 
финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 13: 
13.5 Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета високошколске 

установе. 

13.6 Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући и 
резултате самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе. 

13.7 Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу 
самовредновања. Високошколска установа је обавезна да организује и спроведе анкету и да 
њене резултате учини доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и 
оцене квалитета. 

13.8 Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја 
и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета стандарда 13 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 13 
3. Високошколска установа описује начине на који су студенти укључени у процесе процене и 
унапређења квалитета и то документује релевантном документацијом и усвојеним 
извештајима.  

4. Установа посебно анализира поступке и корективне мере у случају неиспуњавања стандарда у 
областима које се проверавају у процесу самовредновања, а које су процењиве од стране 
студената.  

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- учешће студената у телима за обезбеђење квалитета; 

- учешће студената у самовредновању; 

- студентску евалуацију установе, студијских програма, наставе. 

ц)  Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13  

Показатељи и прилози за стандард  13: 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитета 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 13 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом. Рецензент анализира да ли студенти имају активну улогу у 
доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења квалитета високошколских установа у саставу 
Универзитета, а посебно да ли се оцена квалитета наставног процеса утврђује анкетирањем 
студената. Рецензент треба да закључи да ли се учешће и активности студената у осигурању 
квалитета установе, студијских програма и наставе, могу сматрати процесом који почива на 
отвореној, искреној и конструктивној критици,  у циљу промена на боље. Рецензент оцењује 
учешће студената у телима за обезбеђење квалитета на Универзитету. 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 
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Упутства за примену стандарда 14: 
14.7 Високошколска установа обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за 

оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у 
систему обезбеђења квалитета те установе. 

14.8 Високошколска установа обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. 

14.9 Високошколска установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената. 

14.10 Високошколска установа обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високош 
колским установама у погледу квалитета. 

14.11 Високошколска установа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета 
током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета, као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним 
самовредновањима обавезно је укључивање резултата анектирања студената. 
Самовредновање мора да се спроводи најмање једном у три године. 

14.12 Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике и сараднике, 
путем катедри и стручних органа, студенте, преко студентских организација, Комисију за 
акредитацију и проверу квалитета и јавност. 

Упутство за припрему документације,  анализу и процену квалитета  стандарда 14 
а)  Опис стања, анализа и процена стандарда 14 
5. Високошколска установа описује основне принципе рада у поступку систематског праћења и 
периодичне провере квалитета. Документује у којој мери су коришћени принципи у складу са 
стратешким опредељењем установе.  

6. Високошколска установа анализира постојећу инфраструктуру за систематско праћење и 
обезбеђење квалитета.  

7. Наводи облике сарадње и начине размене информација са другим високошколским установама 
које остварују добре резултате у едукацији студената и у истраживању.  

8. Високошколска установа указује на принцип јавности у раду у оквиру систематског праћења и 
периодичне провере квалитета . 

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе установа анализира и квантитативно 
оцењује неке од следећих елемената: 
- континуитет у реализацији процеса обезбеђења и унапређења квалитета; 

- постојање инфраструкуре за систематско праћење и обезбеђење квалитета; 

- редовне повратне информације о квалитету стечених компетенција дипломираних студената;  

- усаглашавање са стратегијом унапређења квалитета других престижних високошколских 
установа у земљи и иностранству; 

- периодичност процеса прикупљања података о квалитету; 

- јавност резултата процене квалитета. 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14 

Показатељи и прилози за стандард  14: 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту Универзитета о активностима које обезбеђују 
систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета 
рада Универзитета.  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда 14 (минимум 300 речи) 

Рецензент констатује да ли је високошколска установа доставила  документацију и све прилоге 
који су затражени  овим стандардом 

Рецензент проверава  да ли је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и да ли је тај документ доступан јавности. Рецензент процењује стратешко 
планирање Установе у високом образовању и ресурсе који су неопходни за постизање тих циљева. 
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Рецензент даје описну оцену процењујући  опредељење високошколске установе  за изградњу 
организационе културе квалитета 

Рецензент коментарише да ли Високошколска установа систематски прикупља и обрађује 
података потребне за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања Посебно 
се коментарише да ли установа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других 
одговарајућих организација, о компетенцијама дипломираних студената. Рецензент анализира и 
оцењује јавност резултата процене квалитета. 
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2.9. ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНТА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА 
САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

 

Извештај (у xls формату) налази се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге и на 
web-сајту Комисије www.kapk.org 
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3. СТАНДАРДИ И УПУТСТВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
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3.1. ПРАВИЛНИК 
О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
Пречишћен текст 2 

 

 

 

На основу члана 11. став 1. тач. 10) и 11) Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 76/05), Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 20. 
октобра 2006. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се стандарди и поступак за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма. 

 Стандарди из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни 
део. 

  

Члан 2. 

 Поступку акредитације високошколских установа и студијских програма (у даљем тексту: 
акредитација) подлежу све високошколске установе у Републици Србији и студијски програми 
које изводе. 

 

Члан 3. 

 Поступак акредитације спроводи се на захтев министарства надлежног за послове високог 
образовања (у даљем тексту: Министарство), оснивача, односно саме високошколске установе. 

 У име високошколске установе захтев из става 1. овог члана подноси пословодни орган, по 
претходно донетој одлуци стручног органа. 

 Захтев за акредитацију се подноси Комисији за акредитацију и проверу квалитета (у даљем 
тексту: Комисија), преко Министарства, а на обрасцу чију садржину утврђује Комисија. 

 

Члан 4. 

 Уз захтев за акредитацију доставља се документација која садржи: 

 - назив, седиште, одговорно лице (ректор, декан, директор, секретар); 

 - акт о оснивању и издате дозволе за рад; 

 - студијске програме које изводи високошколска установа; 

 - извештај о самовредновању; 

 - план рада најмање за текућу и наредну годину и извештај о раду у претходној години; 

 - податке о студентима; 

 - податке о уписној политици: критеријуме и начин рангирања и уписа кандидата; 

 - податке о наставном особљу; 

 - податке о уџбеницима; 
                                                           
2 Текст Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма је пречишћен текст сачињен од Правилника донетог на седници НСВО одржаној 20. 10. 2006. 
године и  Допуне Правилника донете на седници НСВО одржаној 3. 9. 2012. Године. 
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 - податке о библиотеци и информатичкој опреми; 

 - податке о простору и опреми: доказе о власништву/закупу, доказе о урбанистичким 
условима, податке о површини, структури простора, податке о техничкој опреми (број, намена, 
старост); 

 - биланс стања и успеха за претходну годину, финансијски план за текућу и наредну годину, 
финансијски извештај са изворима финансирања и начином употребе финансијских средстава. 

 

Члан 5. 

 Министарство врши проверу комплетности захтева за акредитацију и достављене 
документације из члана 4. овог правилника. 

 У случају када је документација непотпуна, Министарство налаже подносиоцу захтева да 
комплетира документацију у року од осам дана од дана пријема налога Министарства. 

 Ако подносилац захтева не поступи у складу са налогом Министарства, сматра се да је 
одустао од захтева. 

 

Члан 6. 

 Ради утврђивања чињеница од значаја за доношење одлуке о захтеву за акредитацију, 
Комисија образује поткомисију у чијем саставу су најмање два члана из одговарајућег образовно-
научног, односно образовно-уметничког поља и један студент са листе студената коју, у скласу са 
својим општим актом, утврђује Студентска конференција универзитета Србије, односно 
Студентска конференција академија струковних студија Србије. 

 Студент учествује у раду поткомисије из става 1. овог члана без права одлучивања. 

 У саставу поткомисије из става 1. овог члана може бити и лице стручно за одговарајућу 
област, које Комисија одређује са листе привредника коју утврђује Привредна комора србије у 
складу са својим општим актом. 

 Студент из става 1. овог члана и лице стручно за одговарајућу област из става 3. овог члана 
имају право на накнаду за рад у поткомисији, у складу са актом националног савета за високо 
образовање. 

 Накнада из става 4. овог члана исплаћује се из средстава из којих се, у складу са Законом о 
високом образовању, финансира рад Комисије 

 

Члан 7. 

 Комисија на предлог Поткомисије из члана 6. овог правилника одређује два рецензента за 
анализу и оцену резултата самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе. 

 Сваки рецензент анализира документацију и оцењује: 

 - да ли је самовредновање изведено на основу стандарда за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколске установе; 

 - који су стандарди при самовредновању и оцењивању квалитета испуњени у целини, који 
делимично, а који нису испуњени; 

 - које су области деловања високошколске установе у квалитативном смислу 
задовољавајуће, које су делимично задовољавајуће и које су незадовољавајуће. 

 О извршеној анализи из става 2. овог члана рецензент подноси Поткомисији извештај, који 
садржи оцену квалитета високошколске установе и предлог мера за отклањање уочених слабости. 

 

Члан 8. 

 Поткомисија утврђује чињенице од значаја за доношење одлуке о захтеву за акредитацију 
непосредним увидом у рад високошколске установе, а о доласку обавештава високошколску 
установу петнаест дана пре планираног доласка. 

 Високошколска установа је дужна да Поткомисији обезбеди све тражене податке и слободан 
приступ и увид у наставни процес и процес управљања. 
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 Након спроведеног непосредног увида, Поткомисија сачињава извештај који садржи оцену 
квалитета високошколске установе. 

 

Члан 9. 

 На основу извештаја рецензената из члана 7. став 3. овог правилника и извештаја 
Поткомисије из члана 8. став 3. овог правилника, Поткомисија утврђује предлог одлуке о 
акредитацији и доставља га Комисији у року од два месеца од извршења непосредног увида у рад 
високошколске установе. 

 Уз предлог одлуке о акредитацији достављају се извештаји из члана 7. став 3. и члана 8. став 
3. овог правилника. 

 

 

Члан 10. 

 Комисија на првој седници након пријема предлога одлуке о акредитацији разматра 

достављени предлог и доноси одлуку о акредитацији. 

 Одлука о акредитацији је донета ако за њу гласа више од половине укупног броја чланова 
Комисије. 

 Одлуком Комисије се: 

 - прихвата захтев за акредитацију и издаје уверење о акредитацији; 

 - одбија захтев за акредитацију и доноси решење о одбијању захтева за акредитацију. 

 Комисија може одложити доношење одлуке о захтеву за акредитацију и упутити 
високошколској установи акт упозорења којим се констатују недостаци у погледу испуњености 
услова, квалитета рада високошколске установе, односно студијског програма и одређује рок за 
отклањање тих недостатака, о чему доноси закључак. 

 

Члан 11. 

 Против решења којим се одбија захтев за акредитацију оснивач или високошколска установа 
могу поднети жалбу Националном савету за високо образовање (у даљем тексту: Национални 
савет), у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

Члан 12. 

 Национални савет ће одбацити жалбу кад утврди да је недопуштена, неблаговремена или 
поднета од неовлашћеног лица. 

 Национални савет ће одбити жалбу кад утврди да је поступак акредитације правилно 
спроведен и да је решење донето у складу са законом и овим правилником. 

 Кад Национални савет утврди да је у поступку акредитације било пропуста, може: 

 - поништити решење Комисије и сам донети одлуку о захтеву за акредитацију на основу 
чињеница које је утврдила Комисија; 

 - поништити решење и наложити Комисији да понови поступак акредитације, у целини или 
делимично. 

 У поступку решавања по жалби, Национални савет може тражити од Комисије допуну 

података од значаја за доношење одлуке. 

 Одлука Националног савета је коначна. 

 

Члан 13. 

 Одлука Националног савета којом је утврђено да високошколска установа, односно 
студијски програм испуњавају услове за акредитацију замењује уверење о акредитацији. 

 

Члан 14. 
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 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 

 

          Председник 

        Националног савета за високо образовање 

проф. др Обрад Станојевић, с. р. 
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3.2. СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА 

 
 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 
Стандард 2: Планирање и контрола 
Стандард 3: Организација и управљање 
Стандард 4: Студије 
Стандард 5: Научноистраживачки и уметнички рад 
Стандард 6. Наставно особље 
Стандард 7. Ненаставно особље 
Стандард 8. Студенти 
Стандард 9. Простор и опрема 
Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Стандард 11. Извори финансирања 
Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 

 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима 
високог образовања који су утврђени законом. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Основни задаци показују друштвену оправданост постојања високошколске установе, 

одређују општи правац њене делатности и основ су за препознавање приоритета 
високошколске установе у будућем раду. 

1.2 Основне задатке високошколске установе, сажето изражене, утврђује орган управљања 
високошколске установе и објављују се у одговарајућој публикацији установе. 

1.3 Циљеви високошколске установе произилазе из основних задатака, одређују конкретне 
резултате које та високошколска установа жели да оствари и представљају основу за 
контролу њеног рада. 

1.4 Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и ближе 
одређују делатност високошколске установе. 

1.5 Све активности високошколске установе, а посебно развој студијских програма, у складу су 
са утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе. 

1.6 Високошколска установа периодично преиспитује своје основне задатке и циљеве, 
вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле средстава. 

 

Стандард 2: Планирање и контрола 
Да би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и контролу 
резултата свих облика образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности 
у оквиру своје делатности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Високошколска установа има прописан поступак краткорочног и дугорочног планирања. 

Планирање се врши на основу анализе унутрашњих и спољашњих чинилаца. Планирање је 
засновано на систематичном и сталном прикупљању података и њиховој стручној анализи. 
Резултати планирања су плански документи који су доступни јавности и примењују се у 
пракси. 

2.2 Високошколска установа редовно и систематично контролише испуњавање основних 
задатака, дајући приоритет остварењу образовних циљева. Контрола се обавља поређењем 
планираних и остварених циљева и поређењем резултата високошколске установе са њеним 
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резултатима у претходном периоду и са резултатима сличних високошколских установа у 
земљи и свету. О резултатима контроле високошколска установа сачињава извештај који је 
доступан јавности. 

2.3 Високошколска установа редовно преиспитује делотворност спроведеног планирања и 
контроле и ради на њиховом унапређењу. 

 

Стандард 3: Организација и управљање 
Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују 
постизање задатака и циљева високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Овлашћења и одговорности органа управљања, стручних органа високошколске установе, 

као и студентског парламента утврђени су статутом високошколске установе. 

3.2 Рад органа управљања, стручних органа и студентског парламента периодично се оцењује. 

 

Стандард 4: Студије 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и 
циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са 
основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа 
систематич но и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет 
студијских програма. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1  Упутства за примену стандарда који се односе на врсту и степен студија: 
4.1.1 Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија стичу студенти:  

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и 
које оспособљава за коришћење стручне литературе; 

- који су у стању да примене знање и разумевање у професији; 
- који су у стању да пренесу знања на друге; 
- који поседују способност да наставе студије; 
- који поседују способност за тимски рад. 

4.1.2 Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 
- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању 
и које је на нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, али истовремено 
обухвата неке аспекте који се ослањају на кључна знања њиховог поља студирања; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на 
професионални приступ послу или звању и који имају способности које се најчешће 
исказују смишљањем и одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља 
студирања; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 
- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким 
питањима; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 

- који су развили способности које су неопходне за наставак студија. 
4.1.3 Квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање и разумевање у области студирања, које допуњује знање стечено 
на основним академским студијама и представља основу за развијање критичког 
мишљења и примену знања; 

- који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом 
окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног 
односно образовно-уметничког поља студија; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на 
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основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким 
одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања 
стручној и широј јавности; 

- који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 
4.1.4 Квалификације које означавају завршетак специјалистичких академских студија стичу 

студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и способности у одабраним ужим 
научним и уметничким областима специјализације, засновано на знању и вештинама 
стеченим на дипломским академским студијама и одговарајуће је за истраживање у 
датим ужим научним и уметничким областима студија; 

- који су у стању да примене стечено продубљено знање, разумевање и способности 
стечене током специјалистичких студија за успешно решавање сложених проблема у 
новом или непознатом окружењу, у ужим научним и уметничким областима студија; 

- који имају повећану способност да повежу стечена знања и решавају сложене проблеме, 
да расуђују и да на основу доступних информација доносе закључке који истовремено 
садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом 
њиховог знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области 
специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и 
поступак закључивања стручној и широј јавности. 

- Квалификације које означавају завршетак специјалистичких струковних студија стичу 
студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим 
областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним 
струковним или основним академским студијама, као вид посебне припреме и 
одговарајуће је за успешан рад у области специјализације; 

- који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно 
решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу ужим 
областима студија;  

- који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених 
проблема из струке; 

- који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и 
дају на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже 
промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом 
њиховог знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и да на 
јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања 
стручној и широј јавности. 

4.1.5 Квалификације које означавају завршетак докторских студија стичу студенти: 
- који су показали систематско разумевање одређеног поља студија; 
- који су савладали вештине и методе истраживања на том пољу; 

- који су показали способност конципирања, пројектовања и примене; 
- који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен 
академског интегритета; 

- који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које проширује 
границе знања, које је објављено и које је референца на националном и међународном 
нивоу; 

- који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 
- који могу да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и 
друштву у целини; 

- који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки, 
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друштвени или културни напредак. 

 

4.2   Упутства за примену стандарда који се подносе на студијске програме: 
4.2.1 Сваки студијски програм је повезана и усклађена целина која обухвата циљеве, структуру и 

садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења и начин провере знања, 
исходе учења и компетенције студената. 

4.2.2 Високошколска установа која нуди више студијских програма осигурава да сви програми 
испуњавају основне стандарде квалитета и да између њих постоји потребан степен 
усаглашености. 

4.2.3 Високошколска установа објављује циљеве сваког од студијских програма који остварује. 
Циљеви укључују постизање одређених знања и стручности и методе за њихово стицање. 
Циљеви могу да укључе развој креативних способности и овладавање специфичним 
практичним вештинама потребним за развој каријере. 

4.2.4 Студијски програми имају усклађену структуру одговарајуће ширине и дубине и 
примерене методе учења. 

4.2.5 Високошколска установа редовно планира и вреднује резултате својих студијских 
програма. Те активности су засноване на утврђеним циљевима и расположивим 
средствима. 

4.2.6 Високошколска установа стално развија, унапређује и преиспитује садржаје својих студи47 
јских програма, у чему одлучујућу улогу има наставно особље. 

4.2.7 Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. Обим студија 
изражава се збиром ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова потребних за стицање дипломе 
уређује се законом. Између различитих студијских програма може се вршити преношење 
ЕСПБ бодова. 

 
 

Стандард 5: Научноистраживачки и уметнички рад 
Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки 
и уметнички рад. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Високошколска установа непрекидно осмишљава, припрема и реализује 

научноистраживачке и уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне пројекте. 

5.2 Високошколска установа утврђује поступак и критеријуме за систематско праћење и 
оцењивање обима и квалитета научноистраживачког, односно уметничког рада наставног 
особља. 

5.3 Садржај и резултати научноистраживачког, уметничког и стручног рада установе усклађени 
су са циљевима високошколске установе и са националним и европским циљевима и 
стандардима високог образовања. 

5.4 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем научноистраживачког и 
уметничког рада укључују се у наставни процес. 

5.5 Високошколска установа подстиче и обезбеђује услове наставном особљу да се активно бави 
научноистраживачким, уметничким и стручним радом и да што чешће објављује резултате 
тог рада. 

5.6 Високошколска установа обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим могућ 
ностима. 

5.7 У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког и уметничког рада универзитет, 
односно друга високошколска установа може бити оснивач центра за трансфер технологије, 
иновационог центра, пословно-технолошког парка и других организационих јединица. 
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Стандард 6. Наставно особље 
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом науч- 

ном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева 
установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале 
додељене задатке. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Број наставника одговара потребама студијских програма које установа реализује. Укупан 

број наставника мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским 
програмима које установа реализује, тако да наставник остварује просечно 180 часова 
активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад и теренски рад) годишње, 
односно 6 часова недељно. Ангажовање по наставнику не може бити веће од 12 часова 
активне наставе недељно. При том, од укупног броја потребних наставника најмање 70 % 
мора бити у сталном радном односу са пуним радним временом од укупног броја предмета 
на студијском програму за који се тражи дозвола за рад. За студијске програме у пољу 
уметности тај број не може бити мањи од 50 %. Од укупног броја наставника потребних за 
обављање наставе по годинама студија за студијски програм за који се тражи дозвола за рад, 
академије струковних студија и високе школе струковних студија, изузев у пољу уметности, 
морају да имају најмање 50 % наставника са стеченим научним називом доктора наука.  

6.2 Број сарадника одговара потребама остварења студијских програма. Укупан број сарадника 
мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским програмима које 
установа реализује а да при томе сваки сарадник остварује просечно 300 часова активне 
наставе годишње, односно просечно 10 часова активне наставе недељно, осим у пољу 
уметности. 

6.3 Научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-науч 
ном, односно образовно-уметничком пољу и нивоу њихових задужења. Квалификације се 
доказују дипломама, објављеним радовима, уметничким делима, као и евиденцијом о 
педагошким квалитетима и одговарајућем професионалном искуству. 

6.4 Уколико високошколска установа на пословима сарадника у настави запошљава студенте 
дипломских академских или специјалистичких студија, они морају имати просек оцена на 
основним студијама најмање осам (8). 

6.5 Високошколска установа бира у звање асистента студента докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. Високошколска установа обезбеђује довољан број 
асистената за квалитетно извођење студијских програма и континуирано подмлађивање 
наставнич ког кадра. 

6.6 Установа обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно, уметничко и 
професионално напредовање и развој. Установа обезбеђује наставницима и сарадницима 
услове за научни, уметнички и истраживачки рад, учешће на домаћим и међународним 
научним скуповима, прикупљање потребне литературе, планирање и извођење истраживања. 

 

Стандард 7. Ненаставно особље 
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева студијских 
програма високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Високошколска установа има најмање једног библиотекара. Високошколска установа на 

којој студира преко 500 студената има најмање два библиотекара са високим образовањем и 
једног књижничара. На струковним студијама високошколска установа на којој студира 
преко 500 студената има једног библиотекара са високим образовањем и једног књижничара. 

7.2 Високошколска установа на којој студира до 500 студената организује студентску службу са 
најмање два извршиоца и додатно једног извршиоца за 1000 студената и још по једног 
извршиоца на сваких наредних 2000 студената. 

7.3 Високошколска установа има најмање једног извршиоца са високим образовањем на 
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пословима информационог система. 

7.4 Високошколска установа има најмање једног извршиоца - дипломираног правника – на 
пословима секретара. 

 

Стандард 8. Студенти 
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на 
основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове 
студентима за успешно савладавање студијских програма. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа расписује конкурс за упис на студије. Конкурс садржи: број 

студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа 
кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени 
редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из 
буџета. 

8.2 Број студената који високошколска установа уписује мора бити усклађен са кадровским, 
просторним и техничко-технолошким могућностима. 

8.3 Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу 
склоности и способности, у складу са статутом високошколске установе. Редослед кандидата 
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата на 
пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. 

8.4 Високошколска установа непрекидно и систематски прати успех студената и њихово 
напредовање на сваком од студијских програма које изводи и предузима мере подршке у 
случају незадовољавајућег успеха студената. 

8.5 Успешност студента у савлађивању појединог предмета непрекидно се прати и вреднује 
током извођења наставе. Укупна оцена студента на једном предмету се састоји од оцене коју 
је студент добио за предиспитне обавезе и за показано знање на испиту. Минимално учешће 
оцене коју студент добија током наставе у укупној оцени је 30 %, а максимално 70 %. 

8.6 Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив у 
складу са законом. Својство студента престаје у случајевима предвиђеним законом. 

 

Стандард 9. Простор и опрема 
Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих 
облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно 
образовно-уметничким пољима. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе, и то: 

- објекте са најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно 2 м2 по студенту за 
извођење наставе по сменама, осим за поље уметности; 

- амфитеатре, учионице, лабораторије, односно друге просторије за извођење наставе, као и 
библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама образовног процеса одређеног 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља; 

- одговарајући радни простор за наставнике и сараднике; 
- место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

9.2 Високошколска установа обезбеђује простор за административне послове, и то најмање две 
канцеларије за потребе студентске службе и секретаријата. 

9.3 Простор који обезбеђује високошколска установа за потребе наставе и за потребе управе 
мора да задовољи одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове. 
Простор мора бити у објектима који имају потребне грађевинске и употребне дозволе. 
Уколико објекти за потребе наставе и управљања нису у власништву високошколске 
установе или јој нису дати на коришћење, она обезбеђује закуп тих објеката за период од 
најмање пет година. 
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9.4 Високошколска установа обезбеђује потребну техничку опрему за савремено извођење 
наставе у складу са потребама студијског програма. 

9.5 Високошколска установа обезбеђује опрему и извођење наставе у складу са здравственим и 
сигурносном стандардима, о чему обавештава студенте. 

9.6 Високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског парламента. 

 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која својим нивоом и 

обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и уметничком 
раду. Библиотека располаже с најмање 1000 библиотечких јединица из области из које 
изводи наставни процес. 

10.2 Високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком 
литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна 
средства морају бити расположиви на време и у броју довољном да се обезбеди нормално 
одвијање наставног процеса. 

10.3 Високошколска установа располаже информационом опремом која је неопходна за 
студирање и научноистраживачки и уметнички рад. Високошколска установа обезбеђује 
најмање једну рачунарску учионицу са најмање 20 рачунара и са приступом интернету. 

10.4 Високошколска установа обезбеђује неопходну обуку наставника, сарадника и студената у 
циљу ефективног коришћења библиотеке и осталих информационих ресурса. 

 

Стандард 11. Извори финансирања 
Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење 
наставе најмање за период трајања студијског програма. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа остварује позитивне финансијске резултате у периоду од најмање 

три године. 

11.2 Високошколска установа има јавности доступан финансијски план за период законом 
прописаног трајања студијског програма, који је саставни део пословног плана 
високошколске установе. Финансијски план садржи јасно представљене будуће планиране 
приходе и расходе по врстама и динамици. 

11.3 Уколико је неопходно, високошколска установа обезбеђује потребне банкарске кредите и 
гаранције. 

 

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 
Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Високошколска установа утврђује јасно и подробно формулисану стратегију обезбеђења 

квалитета наставног процеса, управљања високошколском установом, ненаставних 
активности, као и услова рада и студирања, која је доступна јавности. 

12.2 Високошколска установа образује посебну комисију за обезбеђење квалитета, из реда 
наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. 

12.3 Високошколска установа спроводи у пракси утврђену стратегију обезбеђења квалитета и у 
том циљу предузима потребне активности за реализацију стратегије обезбеђења квалитета 
и предузима мере за отклањање уочених неправилности. Високошколска установа посебно 
прати квалитет извођења наставе, обављања испита, успешност студената у студирању у 
целини и на појединачним предметима, квалитет уџбеника и предузима потребне мере за 



 
134 

отклањање уочених недостатака. 

12.4 Студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења квалитета. 
Посебно је значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује анкетирањем 
студената. 

12.5 Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се у 
интервалима од највише три године. У поступку самовредновања разматра се и оцена 
студената о квалитету наставног процеса. 

12.6 Високошколска установа има општи акт о уџбеницима. 

 

Стандард 13. Јавност у раду 
Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом 
раду, која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим 
лицима. 

Упутства за примену стандарда 13: 
13.1 Информација коју високошколска установа објављује омогућава студентима и 

потенцијалним студентима да донесу одговарајуће одлуке о свом образовању. 

13.2 Високошколска установа објављује основне задатке, циљеве, очекиване образовне исходе, 
опис студијских програма и опис предмета које нуди, услове уписа и преноса ЕСПБ бодова, 
износ школарине, статус установе и њену акредитацију, стратегију обезбеђења квалитета, 
финансијске резултате и друге релевантне податке. 

13.3 Високошколска установа објављује листу наставника и сарадника са подацима о њиховим 
квалификацијама и ангажовању у високошколској установи. 
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3.3. ДОПУНА СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНОГ 

ОБРАЗОВНО-НАУЧНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКОГ 
ПОЉА 

 
 

Природно-математичке науке 
 

Стандард 6. Наставно особље 

Настава је организована тако да у групи за предавања на основним студијама има до 80 
студената,  у групи за вежбе до 25 студената и у групи за лабораторијске вежбе до 15 студената. 
Настава је организована тако да у групи за предавања на дипломским академским студијама има 
до 25 студената, у групи за вежбе до 15 студената и у групи за лабораторијске вежбе до  
студената. 

 

Стандард 7. Ненаставно особље 
Високошколска установа обезбеђује на свим нивоима и врстама студија стручне сараднике који 
учествују у реализацији лабораторијских експерименталних и теренских вежби студената. 

 

Стандард 9. Простор и опрема 
Високошколска установа обезбеђује додатни лабораторијски простор за извођење 
експерименталне наставе, услове за наставу на терену и друге услове у складу са потребама 
студијског програма у односу на број студената на предметима из којих се изводи 
експериментална настава. 

 
 

Друштвено-хуманистичке науке 
 

Стандард 6. Наставно особље 
Величина групе за предавање по врстама предмета на основним студијама је: 

- за академско-општеобразовне и теоријско-методолошке предмете до 300 студената; 

- за научно-стручне и стручно-апликативне до 200 студената. 

Величина групе за вежбе по врстама предмета на основним студијама је: 

- за академско-општеобразовне и теоријско-методолошке предмете до 50 студената; 

- за научно-стручне и стручно-апликативне до 30 студената. 

Величина група за предавање на дипломским студијама је до 50 студената. 

Величина група за вежбе на дипломским студијама је до 25 студената. 

 
 
Медицинске науке 
 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви установе 

Циљеви су конкретни, оствариви у односу на расположиве ресурсе и ближе дефинишу делатност 
установе, укључујући стручну, научноистраживачку и здравствену делатност. 

 

Стандард 6. Наставно особље 
Укупан број наставника мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским 
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програмима које високошколска установа изводи, тако да наставник остварује просечно 120 
часова годишње, односно 6 часова недељно. Максимално ангажовање по наставнику не може 
бити веће од 12 контакт часова недељно. У број часова улази ангажовање наставника на свим 
акредитованим студијским програмима, као и ангажовање наставника у оквиру здравствених 
специјалистичких студија и студија ужих специјализација које су утврђене прописима о 
здравственој заштити. 

Максимални број студената у групи за практичну наставу на претклиничким предметима је 10, на 
клиничким је 5 и групи за теоријску наставу је 80. 

 

Стандард 9. Простор и опрема 
Лабораторије, односно наставне базе за извођење практичне наставе на претклиничким 
предметима капацитетом и величином одговарају броју студената који се уписују и специфич 
ностима студија и наставних предмета, тако да капацитет не може бити мањи од 20 % од укупног 
броја уписаних студената. У сврху реализације клиничке обуке студената универзитет и 
медицински факултети унутар њега остварују сарадњу са одговарајућим клиникама као 
партнерима у медицинском образовању, о чему склапају уговор о сарадњи. 

Клиничке базе и клинички наставни капацитети у потпуности покривају клиничке предмете 
одређеног студијског програма. 

 
 

Техничко-технолошке науке 
 

Стандард 6. Наставно особље 
За основне студије група за предавања има до 180 студената, група за вежбе до 60 студената и 
група за лабораторијске вежбе до 20 студената. 

За мастер студије група за предавања има до 32 студента, група за вежбе до 16 студената и група 
за лабораторијске вежбе до 8 студената. 

 

Стандард 7. Ненаставно особље 
Високошколска установа обезбеђује потребне стручне сараднике који учествују у извођењу 
лабораторијских, експерименталних и теренских вежби на свим нивоима и врстама студија. 

 

Стандард 9. Простор и опрема 

За извођење студијских програма високошколска установа обезбеђује одговарајуће наставно- 
научне базе, које могу бити сопствене и у привреди. 

Сопствене наставно-научне базе су: наставне лабораторије, научне и истраживачко-развојне 
лабораторије, огледна поља, технички центри и друге научне, истраживачко-развојне и 
иновационе јединице у саставу високошколских установа. 

Наставно-научне базе у привреди су: институти, центри изузетних вредности, организације за 
обављање иновационе активности, организације за пружање инфраструктурне подршке 
иновационој делатности и предузећа за производњу хране, репроматеријала, опреме и услуга. 

Наставно-научне базе у привреди опремљене су потребном мерном, демонстрационом, 
рачунарском и информационо-комуникационом опремом за извођење наставних активности 
експерименталног, демонстрационог и симулационог карактера из свих предмета у оквиру 
одређене групе научно-стручних и стручно-апликативних предмета. 

У области биотехничких наука високошколска установа обезбеђује најмање једно одговарајуће 
огледно добро. Огледна добра у области пољопривреде су у поседу високошколске установе или 
их користи по основу закупа и површине су од најмање 100 ха обрадивог земљишта на којем се 
производе различите биљне врсте и узгајају различите врсте стоке, расадничка и семенарска 
производња, уз примену савремене технологије подржане квалитетном механизацијом,сходно 
захтевима студијских програма. Огледна добра у области шумарства су у поседу високошколске 
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установе или их користи по основу закупа и површине су од најмање 1000 ха земљишта, на којем 
се узгајају различите врсте шумских састојина, обавља производња семена и расадничког 
материјала уз примену савремене технологије, подржане квалитетном механизацијом. Садржаји 
на огледним добрима одговарају захтевима студијских програма које изводи високошколска 
установа. 

 

 

Уметност 
 

Стандард 6. Наставно особље 

У зависности од врсте и природе предмета настава на високошколским установама у пољу 
уметности се изводи као: 

- индивидуална, 

- групна, 

- колективна. 

У зависности од врсте и природе предмета величина групе је од два до 20 студената. 

Колективна настава организује се за групу до 300 студената. 

Недељно и годишње оптерећење сарадника зависи од специфичности студијског програма, 
задужења сарадника и звања сарадника утврђеног у складу са општим актом високошколске 
установе. 

 

Стандард 9. Простор и опрема 

Високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе са најмање 5м2 нето простора 
по студенту. 

Високошколска установа обезбеђује потребне додатне просторе у складу са специфичностима 
уметничких области: радионице, лабораторије, галерију за изложбе, концертну дворану, тонски и 
оперски студио, позоришну салу, салу за пројекцију филмова, ТВ студио и неопходну опрему за 
савремено извођење наставе у складу са специфичностима уметничких области. 
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3.4. ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
 
 
Захтев за акредитацију, спреман за попуњавање, налази се у електронском облику на CD-у који је 
у прилогу књиге и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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3.5. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 
 

Документација се припрема у складу са Стандардима за акредитацију високошколских 
установа. За сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је 
треба означити и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже 
испуњеност датог стандарда. Поред обавезних прилога институција може приложити и друге 
врсте прилога који документују испуњеност датог стандарда. 

 
Увод 
Стандард 1. Основни задаци и циљеви високошколске установе  
Стандард 2. Планирање и контрола 
Стандард 3. Организација и управљање 
Стандард 4. Студије 
Стандард 5. Научноистраживачки и уметнички рад  
Стандард 6. Наставно особље  
Стандард 7. Ненаставно особље   
Стандард 8. Студенти 
Стандард 9. Простор и опрема    
Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Стандард 11. Извори финансирања 
Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 
Стандард 13. Јавност у раду 
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УВОД  
 

НАЗИВ  ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ: 

УНИВЕРЗИТЕТ ФАКУЛТЕТ 
АКАДЕМИЈА 
СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА  

ВИСОКА 
ШКОЛА 

ВИСОКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА  

 

АДРЕСА: 
Web адреса: 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: 

Природно-
математичке 
науке 

Друштвено-
хуманистичке 
науке 

Медицинске 
науке 

Техничко-
технолошке 
науке 

Уметност 

 

 

Број студената  

Основне академске студије     

Мастер академске студије  

Специјалистичке академске студије  

Докторске студије  

Основне струковне студије    

Специјалистичке струковне студије  

Укупан број студената  

 

Број наставника 
Предавачи 

 
Професори 
стр.студ. 

Доценти 

 
Ванредни 
професори 

Редовни 
професори 

У сталном радном односу      

У допунском радном односу      

Укупан број       

Укупан број наставника  

 

Број сарадника 
Сарадници  у  

настави 

Асистенти 

 
Лектори и виши 

лектори 

У сталном радном односу    

У допунском радном односу    

Укупан број сарадника    

*Поред наведених звања наставника и сардника у табелу се могу унети и друга звања која су у 
складу са Општим актом високошколске установе 

 

Број часова реализоване 
активне наставе према распореду 

Предавања Вежбе 

Основне академске студије   

Мастер академске студије   

Специјалистичке академске студије   
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Докторске студије   

Основне струковне студије   

Специјалистичке струковне студије   

Укупан број часова   

*Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија 

Простор, Библиотека  

Простор, укупна квадратура  

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни 
процес   

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама  

*Податке не попуњавају универзитети који у свом саставу имају факултете 
са статусом правног лица   

 

 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима 
високог образовања, који су утврђени законом..  

Опис (до 300 речи): 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 1:  
Прилог 1.1. Публикација установе, или сајт установе  

 

Стандард 2: Планирање и контрола 
Да  би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и  
контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и 
стручних активности у оквиру своје делатности. 

Опис (до 100 речи): 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Прилог 2.1. Усвојени план рада установе 
Прилог 2.2. Годишњи извештај установе или сродан документ 

 

Стандард 3: Организација и управљање 
Високошколске установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују 
постизање задатака и циљева високошколске установе.  

Опис организационе структуре и органа управљања установе (до 300 речи): 
 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 3:  
Табела 3.1. Листа организационих јединица у саставу установе 
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Прилог 3.1. Статут установе  
Прилог 3.2. Списак чланова Савета високошколске установе  

Стандард 4: Студије 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и 
циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са 
основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа 
систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет 
студијских програма. 

Опис (дати са највише 500 речи у случају универзитета или академије струковних студија): 
Опис квалификације које означавају завршетак основних струковних студија  

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија  

Опис квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија  

Опис квалификација које означавају завршетак специјалистичких академских студија  

Опис квалификација које означавају завршетак специјалистичких струковних студија  

Опис  квалификација  које  означавају  завршетак  докторских  студија   

(Сваки појединачни опис дати са највише 100 речи у случају високошколске институције) 

 

 
 
 

  

Показатељи и прилози за стандард 4:  
Табела 4.1. Збирни преглед студијских програма који се реализују на универзитету или 
академији струковних студија 

Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској институцији 
Прилог 4.1. Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у 
високошколској установи  
Прилог 4.2. Додатак дипломи за студијске програме који се реализују у високошколској 
установи 

 

Стандард  5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад 
Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки 
и уметнички рад. 

Опис научноистраживачких и уметничкоистраживачких активности (не дуже од 300 речи): 
 

 

 

 

  

Показатељи и прилози за стандард 5:  
Табела 5.1. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на 
универзитету 

Табела 5. 2. Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској 
установи  

Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке  
пројекате који се тренутно реализују у високошколској установи  

Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној 
календарској години 
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Прилог 5.1. План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада 
Прилог 5.2. Документ о акредитацији установе као НИО 

Прилог 5.3. Годишњи извештај установе или сродан документ 
Прилог 5.4. Списак  најзначајнијих објављених резултата установе за предходну календарску 
годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци) 

Стандард 6. Наставно особље  
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, 
уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева 
установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале 
додељене задатке. 

Опис (до 300 речи, за високошколску установу, а до 1000 речи за универзитет и академију 
струковних студија): 
 
 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 6:  
Табела. 6.1. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету  
Табела. 6.2. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих на универзитету 
Табела. 6.1А. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на академији струковних 
студија  

Табела. 6.2А. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих  на академији струковних 
студија  

Табела 6.3.  Листа наставника ангажованих са пуним радним временом  

Табела 6.4.  Листа наставника ангажованих са непуним радним временом   
Табела 6.5.  Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом  

Табела 6.6.  Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом   
Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима 

Табела 6.8 Организација наставе 
Прилог 6.1. Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља  
Прилог 6.2. Правилник о избору наставника 
Прилог 6.3. Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом 
Прилог 6.4. Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској 
установи 
Прилог 6.5. Распоред часова 

 

Стандард 7. Ненаставно особље   
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева 
високошколске установе.   

Опис (до 100 речи): 
 
 
 
  

Показатељи и прилози за стандард 7:  
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Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  
високошколској установи  

Табела 7.1 А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа стручних 
сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима 

Прилог 7.1. Фотокопије радних књижица, или уговора у раду ненаставног особља 

 

Стандард 8. Студенти   
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на 
основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове   
студентима за успешно савладавање студијских  програма. 

Опис (до 500 речи): 
 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 8:  
Табела 8.1. Збирни преглед броја студената по пољима који студирају на универзитету или 
академији струковних студија у текућој школској години 

Табела 8.2. Збирни преглед броја студената по пољима који студирају на универзитету или 
академији струковних студија  

Табела 8.3. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у 
високошколској установи 

Табела 8.4. Збирни преглед броја студената по пољима који су стекли диплому на универзитету 
или академији струковних студија  

Табела 8.5. Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у 
предходне три школске године 

Табела 8.6 А. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 180 ЕСПБ) 

Табела 8.6 Б. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ) 

Табела 8.6 В. Статистички подаци о напредовању студената (студије првог степена са 240 ЕСПБ) 

Табела 8.6 Г. Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 120 
ЕСПБ) 

Табела 8.6 Д. Статистички подаци о напредовању студената (студије другог степена са 60 ЕСПБ) 

Прилог 8.1.  Конкурс за упис студената у текућу школску годину 
Прилог 8.2. Решење о именовању комисије за пријем студената 

Прилог 8.3. Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години 
Прилог 8.4. Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама 
Прилог 8.5.  Подаци о студентском парламенту 

 

Стандард 9. Простор и опрема    
Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих 
облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно 
образовно-уметничким пољима.  

Опис (до 200 речи): 
 
 

 

Показатељи и прилози за стандард 9:  
Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – 
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универзитету или академији струковних студија 

Табела 9. 1А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора 
који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе  

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи  
Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској 
установи  

Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више 
од 100.000 €) 

Прилог 9.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу 
Прилог 9.2. Извод из књиге инвентара 

 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Опис (до 200 речи): 
 

 

 

  

Показатељи и прилози за стандард 10:  
Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или 
академији струковних студија 

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи 
Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који 
су доступни студентима 

Прилог 10.1. Извод из библиотечке књиге инвентара 
Прилог 10.2. Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој 

 

Стандард 11. Извори финансирања високошколске установе 
Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење 
наставе најмање за период законом прописаног трајања студијског програма.  

Опис (не више од 300 речи): 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 11:  
Прилог 11.1. Финансијски извештаји за последње три године 
Прилог 11.2. Финансијски план за текућу годину 

 

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета  
Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду. 

Опис (највише 100 речи): 
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Показатељи и прилози за стандард 12:  
Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет 
Прилог 12.1. Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе 
Прилог 12.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета-  
Прилог 12.3.  Правилник о уџбеницима 
Прилог 12.4. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за 
квалитет 
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3.6. ДОДАТНА УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ (НОВЕМБАР 2007.) 

 
 

 

 Сагледавајући потребу да се прецизира примена Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа (С. Гласник Републике Србије бр. 106 од 24. новембра 
2006.) и узимајући у обзир Препоруке и допуне упутстава за припрему документације за 
акредитацију које је у септембру 2007. године донела Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, Национални савет за високо образовање је на седници одржаној 9. новембра 2007. 
године донео  

 

УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
 

1. УНИВЕРЗИТЕТ 
 
1.1. Универзитет у чијем су саставу факултети са својством правног лица  
 Универзитет се акредитује истовремено или након што су акредитоване установе у његовом 
саставу у три различита поља и три области, које остварују све нивое академских студија 
укључујући и докторске студије у три различита поља.   
 
1.2. Универзитет у чијем су саставу факултети без својства правног лица  
 Итегрисани универзитет се акредитује као целина заједно са свим факултетима без својства 
правног лица који се налазе у његовом саставу. Укупни ресурси се рачунају на нивоу 
универзитета. Ако такав универзитет у свом саставу има и факултете са својством правног лица, 
факултети се акредитују самостално. Такав универзитет мора да остварује  академске студијске 
програме на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља и три области.  
 
1.3. Универзитет у пољу уметности 
 Интегрисан или неинтегрисан универзитет у пољу уметности акредитује се уколико има сва 
три нивоа студија из најмање три области уметности. Ако је универзитет уметности интегрисан, 
тада се истовремено спроводи поступак акредитације за све факултете у његовом саставу. Укупни 
ресурси се рачунају на нивоу универзитета. 

 

 У припреми документације за акредитацију следити специфична Упутства за припрему 
документације за акредитацију УНИВЕРЗИТЕТА. 

 

2. ФАКУЛТЕТ ИЛИ УМЕТНИЧКА АКАДЕМИЈА 
 Факултет или уметничка академија са својством правног лица акредитује истовремено све 
студијске програме и установу, при чему обавезно акредитује најмање три студијска програма 
академских студија, од којих је један по правилу студијски програм основних академских студија.  

 Факултет или уметничка академија у интегрисаном универзитету без својства правног лица 
акредитују своје програме само у оквиру акредитације универзитета. Факултет обавезно 
акредитује један студијски програм основних академских студија. Пријаву подноси Универзитет у 
чијем саставу се налази факултет, а укупни ресурси се рачунају на нивоу универзитета.  

 Високошколска установа која има у свом саставу високошколску јединицу без својства 
правног лица изван свог седишта, акредитује ову јединицу истовремено када се и она акредитује.  

 Акредитовани факултет са својством правног лица може постати чланица другог 
акредитованог универзитета уколико се његов универзитет не акредитује. 
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3. АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 
4. ВИСОКА ШКОЛА 
 Висока школа акредитује истовремено установу и студијске програме, од којих је један по 
правилу студијски програм основних академских студија. 

 
5. ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
 Висока школа струковних студија акредитује истовремено установу и студијске програме, 
од којих је један по правилу студијски програм основних струковних студија. 

 

6. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
 Студијски програм дефинише звање са листе стручних, академских и научних назива које је 
утврдио Национални савет за високо образовање, са назнаком звања из одговарајуће области и 
одговарајућег степена студија.  

 Студијски програми се могу састојати од обавезних и изборних предмета и подручја - 
модула, при чему модули не дефинишу назнаку звања одговарајућег степена студија. 

 Врсте и нивои студија који се акредитују су: 

 Основне академске студије; 

 Основне струковне студије; 

 Мастер академске студије; 

 Интегрисане академске студије; 

 Специјалистичке академске студије; 

 Специјалистичке струковне студије; 

 Докторске студије. 

 Сваки студијски програм се акредитује посебно и као такав треба да испуњава предвиђене 
стандарде. Установа која има својство правног лица акредитује студијске програме различитих 
врста и нивоа студија, при чему за сваки студијски програм подноси комплетну документацију у 
облику који се тражи а која је одређена упутствима. Установа у оквиру једног нивоа и врсте 
студија може акредитовати више студијских програма, при чему је обавезна да за сваки студијски 
програм обавезно наведе број студената који  уписује.  

 Студијски програм основних aкaдемских и струковних студија (осим за област медицине и 
уметности) по препоруци, разликује се од других студијских програма за најмање 35% од укупног 
броја ЕСПБ бодова, при чему тих 35% чине предмети из групе стручно апликативних и научно 
стручних предмета. У овај проценат се могу рачунати и изборни предмети на студијском 
програму, као и у модулима. 

 Студијски програм дипломских студија, по препоруци, разликује се од других студијских 
програма за најмање 40% од укупног броја ЕСПБ бодова, укључујући и дипломски рад.  

 Студијски програм докторских студија има најмање 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију 
докторске дисертације. Овај број бодова по правилу одговара изборним предметима и изборним 
модулима везаним за тему дисертације и изради докторске дисертације. 

 

6.1    Укупно ангажовање студената  и ЕСПБ  
 У току једне школске године студент остварује најмање 60 ЕСПБ бодова, што одговара 
просечном укупном ангажовању студената у обиму 40-часовне радне недеље. Један ЕСПБ бод 
носи између 25-30 сати рада. Остварених 60 ЕСПБ подразумева да студент у току године утроши 
између 1500 и 1800 сати рада у свим облицима наставе и свим облицима индивидуалног учења да 
би савладао градиво.  

 Укупно ангажовање студената састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, 
семинари и други облици активне наставе који се приказују и описују у књизи предмета), 
самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних радова, добровољног рада у локалној 
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заједници и других видова ангажовања. Укупан број часова активне наставе на свим студијским 
програмима и свим нивоима студија не може бити мањи од 600 часова у току школске године. 
Настава се одвија у току 30 недеља, из чега следи да у  једној недељи студент мора имати најмање 
20 часова  активне наставе. Тај фонд часова активне наставе представља минимални број часова 
који наставно особље на студијском програму даје студентима. 

 Део активне наставе на дипломским академским студијама, завршној години интегрисаних 
академских студија, специјалистичким академским  и докторским студијама може чинити и 
истраживачки студијски рад. Ови часови активне наставе оспособљавају студента да приступи 
изради завршног рада. Истраживачки студијски рад се обавезно прецизира у књизи предмета.  

 Разлика измећу укупног броја 1500-1800 сати и часова активне наставе представља број 
часова које студент утроши на: самостални рад, колоквијуме, испите, израду завршних радова, 
добровољни рад и друге видове ангажовања у току школске године.  

 Број ЕСПБ бодова на појединачном предмету се одређује на основу укупног ангажовања 
студента: укупног број часова активне наставе и укупног броја сати активног индивидуалног рада 
студента.  (На пример, предмет који има 6 ЕСПБ бодова обухвата укупно 180 сати рада, и може 
представљати 6 часова активне наставе (3+3 на недељном нивоу) и 90 сати које студент утроши у 
самосталном раду, колоквијумима, испиту... Предмет може имати 6 ЕСПБ бодова ако је 
организован да има 4 часа активне наставе (2+2, или 4+0,....) и 120 сати које студент утроши у 
свим другим облицима рада.  Значи, укупан број ЕСПБ приписан предмету се не поклапа обавезно 
са часовима наставе).   

 

6.2.  Курикулум студијског програма 
 Курикулум студијског програма обухвата распоред предмета и модула по семестрима, 
триместрима, односно блоковима; фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. Број часова 
активне наставе се дели на различите облике наставе које студент има. Детаљни опис облика 
активности на часовима активне наставе дат је у књизи предмета као и у правилнику о 
стандардима и процедури за контролу квалитета наставе. Укупан број часова активне наставе на 
свим студијским програмима и свим нивоима студија не може бити мањи од 600 часова у току 
школске године. Активна настава се изражава бројем часова  и бројем ЕСПБ бодова. Број часова 
активне наставе који се односи на минимални број часова 600/г не обухвата завршне радове и 
стручну праксу.  

 Завршни рад и стручна пракса се изражавају обавезно ЕСПБ бодовима и приказују обавезно 
у књизи предмета.     

 

 6.2.1 У документацији за акредитацију студијских програма првог нивоа студија активна 
настава на појединачном предмету се дели на највише три категорије: 1. предавања, 2. вежбе и 3. 
други облици активне наставе,  које се бројчано изажавају као часови. Од минималног броја 
часова активне наставе (600 на годишњем нивоу) на студијском програму првог нивоа студија 
минимално 50% треба да буду часови предавања. Остали часови активне наставе се бројчано 
изражавају кроз највише два облика у зависности од специфичности наставе у датој научној 
области. Друга и трећа категорија наставе се обрачунава по правилу као оптерећење сарадницима, 
а у појединачним случајевима као оптерећење наставницима, ако то установа искаже.  

 

 6.2.2 У документацији за акредитацију студијских програма другог нивоа академских 
студија, последњој години интегрисаних академских студија и специјалитичким академским 
студијама активна настава на појединачном предмету се дели на највише четири категорије: 1. 
предавања, 2. вежбе 3. студијски истраживачки рад и 4. други облици активне наставе,  које се 
бројчано изражавају као часови. Од минималног броја часова активне наставе (600 часова на 
годишњем нивоу) на завршној години студијског програма дипломских академских и 
интегрисаних академских студија минимално 50% треба да буду часови предавања и вежби. 

  

 6.2.3. Студијски програми докторских студија обухватају активну наставу и израду 
докторске дисертације. У документацији за акредитацију студијских програма докторских студија 
активна настава се дели на две категорије: 1. предавања, 2. студијски истраживачки рад,  које се 
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бројчано изражавају као часови. Студијски истраживачки рад обухвата све облике наставе који су 
у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање, писање начних радова и израду 
докторске дисертације. Установа у оквиру специфичности поља и области студијског програма 
докторских студија, исказује специфичности везане за активну наставу на докторским студијама 
кроз описе дате у књизи предмета. Од укупног броја часова активне наставе на студијском 
програму докторских студија 25% треба да буду часови предавања. На последњој години 
докторских студија активну наставу може чинити само студијски истраживачки рад који је 
непосредно у функцији израде докторске дисертације. Активна настава се изражава бројем часова  
и бројем ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део докторских студија, осим у пољу 
уметности. Израда докторске дисертације се приказује  само ЕСПБ бодовима.  

  

6.3 Предмети 
 Предмети се генерално деле на изборне и обавезне. У оквиру једне установе која остварује 
више студијских програма могу бити: 

 Обавезни заједнички предмети више студијских програма; 

 Изборни заједнички предмети више студијских програма;  

 Обавезни предмети студијског програма; 

 Изборни  предмети студијског програма. 

 Ако се предмети изводе на више студијских програма, тада се заједнички обавезни или 
изборни предмети приказују у сваком студијском програму као одређени број часова и ЕСПБ 
бодова.  

 Обавезни и изборни предмети се сврставају у различите групе предмета на основним 
академским студијама (академско опште образовни, тероријско методолошки, научно, односно 
уметничко-стручни, стручно-апликативни), осим за поље медицине и уметности а на основним 
струковним студијама (опште-образовни, стручни, уметничко-стручни и стручно  

-апликативни) а потребно је остварити одређени % ЕСПБ за сваку групу предмета у складу са 
стандардима.  

 Предмети у оквиру једног студијског програма могу бити груписани  у оквиру обавезних и 
изборних студијских подручја-модула тако да се предмети у модулу могу груписати као: 

 Обавезни заједнички предмети више модула; 

 Обавезни предмети модула; 

 Изборни заједнички предмети више модула; 

 Изборни  предмети модула. 

 У зависности од врсте и степена студија и поља у коме се налази студијски програм мора се 
остварити одрећени % ЕСПБ бодова кроз изборне предмете.  

 У плану студија се означава позиција изборног предмета са одговарајућим бројем часова и 
ЕСПБ бодова, при чему увек мора да постоји листа од минимално два предмета које студент може 
да бира. Да би се добио % изборних предмета укупан збир ЕСПБ бодова који припадају позицији 
изборних предмета и ЕСПБ бодова који припадају завршном раду дели се са бројем ЕСПБ на 
студијском програму и множи са 100.   

 

6.4. Mодули 
 Ако студијски програм има изборне модуле, у плану студија, такође, означава се позиција 
изборног модула са одговарајућим бројем часова и ЕСПБ бодова, при чему увек мора да постоји 
листа од минимално два модула које студент може да бира. Ако студијски програм има више 
модула  обавезно се приказује позиција модула у плану студија са свим предметима модула 
обавезним заједничким предметима за више модула а такође се посебно  представља план студија 
на сваком предвиђеном модулу са спецификацијом предмета.  

 Да би се добио % изборне наставе укупан збир ЕСПБ бодова који припадају позицији свих 
предмета у модулима и изборним предметима изван  модула и ЕСПБ бодова који припадају 
завршном раду, дели се са бројем ЕСПБ на студијском програму и множи са 100.  Овај проценат 
не може бити мањи од 20%. Неопходно је, такође, да унутар модула % изборне наставе не буде  
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мањи од 20% у односу на број ЕСПБ бодова који припадају модулу. 

 Стручна пракса се не рачуна као изборни предмет, али улази у укупан збир ЕСПБ бодова 
потребних за завршетак студија.  

 Сви предмети свих студијских програма првог и другог нивоа образовања приказују се у 
заједничкој КЊИЗИ ПРЕДМЕТА.  

 Сваки студијски програм се даје као појединачни фајл, при чему се предмети слажу по 
годинама, односно семестрима, прво обавезни, затим изборни. Заједнички предмети више 
студијских програма се групишу као појединачни фајл.  

 

7.  БРОЈ СТУДЕНАТА И БРОЈ ГРУПА  
 Сваки студијски програм се акредитује за одређени број студената. Укупан број студената на 
студијском програму се рачуна као број студената уписаних у прву годину помножен бројем 
година трајања студијског програма. Укупан број студената у високошколској установи која се 
акредитује рачуна се као укупан број студената на свим студијским програмима.  

 Број група студената за предавања и вежбе за сваки студијски програм рачуна се као број 
студената подељен максималним бројем студената у групи, што је дефинисано допуном стандарда 
за свако научно, односно уметничко поље коме студијски програм припада.  

 Број група за обавезне предмете, који су заједнички предмети на више студијских програма, 
рачуна се тако што се укупан број студената подели максималним бројем студената у групи, што 
је дефинисано допуном стандарда за свако научно односно уметничко поље коме студијски 
програми припадају. 

 Број група за изборне предмете се формира на исти начин.  

 Број студената у групи за теоријску и практичну наставу у оквиру одређеног образовно-
научног, односно образовно-уметничког поља, дефинише се са толеранцијом од 10%. За поље 
медицинских наука број група за практичну клиничку наставу се дефинише са  толеранцијом од 
20%. 

 

8. НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 
8.1. Наставници  
 Наставници у високошколској установи су у статусу:  

 а. наставника са пуним радним временом (100% ангажовање, доказ- скенирана радна 
књижица у прилогу, који је дефинисан матичним бројем наставника). 

 б. ангажовани се непуним радним временом (мање од 100%, доказ- скенирана радна 
књижица), у додатном радном односу (до трећине преко пуног радног времена, доказ - уговор о 
ангажовању и сагласност друге установе). Документација се такође прилаже у електронском 
облику у прилогу који је дефинисан матичним бројем наставника. Уговор о ангажовању 
наставника мора да садржи број часова наставе који наставник држи у установи у којој је запослен 
са пуним радним временом. Фајл за документацију о ангажовању наставника је јединствен на 
нивоу установе. Ако наставник ради у две установе са по 50% ангажмана, његово оптерећење се 
рачуна пропорционално ангажману. 

 в. Ако установа у току акредитације на место наставника који су по сили закона 
пензионисани запошљава нове наставнике, то не мења бројно стање наставника пријављено у 
документацији за акредитацију. 

 г. Професор емеритус се рачуна као наставник са пуним радним временом и ангажован је на 
другом и трећем нивоу студија (доказ скенирана одлука о избору у звање) 

 д. Гостујући професор, који учествује у реализацији студијског програма се рачуна као 
наставник у  у допунском радном односу, изузев ако је гостујући професор ангажован у пуном 
радном времену путем размене или међународним угвором (нпр. JOINT Diploma). 

 е. Научни радници научних института са еквивалентним наставничким звањима на 
универзитету, могу учествовати у извођењу докторских студија за програме докторских студија 
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факултета, департмана и интердисциплинарних центара универзитета. Научни радник се рачуна 
као наставник у допунском радном односу. 

 Број наставника мора да одговара потребама студијских програма које установа остварује. 
Од укупног броја потребних наставника, најмање 70% мора бити у сталном радном односу са 
пуним радним временом.  Укупан број наставника мора бити довољан да покрије укупан број 
часова активне наставе тако да наставник остварује просечно 6 часова недељно. Овај услов се 
односи на основне, мастер и специјалистичке студије, а за наставнике који су ангажовани и на 
докторским студијама, могућ је просечан ангажман до 9 часова недељно, при чему је најмање 3  на 
докторским студијама. 

 Ангажовање по наставнику не може бити веће од 12 часова активне наставе недељно на 
свим високошколским установама  у Србији. 

 Оптерећење сваком наставнику се рачуна као збир оптерећења на сваком студијском 
програму у чијој реализацији учествује. Наставнику се у укупно ангажовање рачунају сви часови 
активне наставе на свим нивоима студија.  

 Оптрећење наставника у часовима на  обавезним заједничким предметима више студијских 
програма се рачуна тако што се број часова предавања помножи са бројем група студената. Број 
група студената се одређује тако што се саберу студенти свих студијских група који слушају дати 
предмет, па се тај збир подели са бројем студената у групи за дато научно, односно уметничко 
поље. 

 Оптерећење наставника на обавезним предметима студијског програма  се рачуна тако што 
се број часова активне наставе помножи са бројем група студената. Број група студената се 
одређује тако што се број студента подели са бројем студената у групи за дато научно, односно 
уметничко поље. 

 Ако обавезни предмет држи више наставника тада се укупан фонд сати на предмету дели са 
бројем наставника и сваком се наставнику додељује део наставе. Могуће је да установа одреди део 
наставе који држи појединачни наставник, са тим да укупан фонд часова мора бити покривен. 

 Овај начин обрачуна важи за све нивое и врсте студија.  

 Оптерeћење наставника на изборним предметима: Изборни заједнички предмети више 
студијских програма или Изборни  предмети студијског програма.  За сваку позицију изборног 
предмета у плану првог нивоа студија се рачуна да се реализују минимално два изборна предмета. 
Свака позиција изборног предмета у плану студија се наставном особљу рачуна као двоструки 
број часова. Ако на листи понуђених изборних предмета за дату позицију у студијском програму 
има више предмета, тада се сваком наставнику рачуна фракција часова у односу на број часова 
предавања који припада изборном  предмету. (Рецимо, предмет има 2 часа, ако на листи има 
четири изборна предмета које држе четири наставника, тада се сваком наставнику рачуна 2x2=4  
4/4=1 час за случај да се настава  одвија у оквиру једне нормативне групе за дато научно поље).  

 Ако је број група за реализацију наставе на студијском програму два или више рачуна се да 
је минимално број часова предавања за дату позицију изборног предмета у плану једнак производу 
броја група и броја часова у плану (БГ=3, број часова 2, минимални број часова предавања =6). 
Појединачно оптерећење наставника би се у том случају рачунало такође као део минималног 
броја часова предавања. Ако је минимални број часова предавања =6 а на листи има четири 
изборна предмета онда се сваком наставнику рачуна 6/4=1,5 часова.   

 Оптерећење наставника на студијским програмима који имају модуле. Ако студијски 
програм има више модула, подразумева се да се сви модули реализују. Тада се оптерећење 
наставника на заједничким предметима више модула рачуна као што је већ назначено.  
Оптерећење на осталим обавезним предметима модула  се рачуна тако што се број часова множи 
бројем група студената. 

 Оптерећење на изборним предметима модула се рачуна тако што се часови који припадају 
позицији изборног предмета множе са два и  деле  бројем наставника ангажованих на предметима. 

 Број група на модулу се добије на тај начин што се укупан број студената подели бројем 
модула, и ако је тај број мањи од максималног броја студента у групи за дато поље, рачуна се да 
постоји једна група студената на сваком модулу. Установа може да укупан број студента на 
студијском програму подели на појединачне модуле, сходно расположивим ресурсима. 

 Наставници на вежбама.  Ако наставник држи вежбе, рачуна се да  два часа вежби одговара 
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једном часу предавања, осим за поље уметности. 

 Предмет на студијама на даљину оптерећује наставника/сарадника са 50% оптерећења које 
би имао за класичне студије. 

 Оптерећење наставника на обавезним и изборним предметима на дипломским академским 
студијама, завршној години интегрисаних академских и специјалистичким академским студијама 
рачуна се као и на основним студијама. Ако су на завршној години дипломских академских 
студија, завршној години интегрисаних академских и специјалистичким академским студијама 
часови активне наставе специфицирани као часови студијског истраживачког рада, тада тај део 
наставе држе наставници.  Оптерећење наставницима се рачуна као број часова на недељном 
нивоу подељен са 2. Добијени фонд  сати се равномерно дели на све наставнике који учествују у 
студијском програму.   

 Ако је студијски истраживачки рад у оквиру предмета, додељује се наставницима који 
учествују на предметима, а ако је приказан у оквиру израде тезе тада се расподељује свим 
наставницима који учествују у студијском програму.  

 Укупан број часова активне наставе на докторским студијама такође  не може бити мањи од 
600 часова у току школске године. Активна настава на докторским студијама састоји се од 
предавања и часова студијског  истраживачког рада. Од укупног броја часова активне наставе на 
студијском програму докторских студија, по правилу, 25% треба да буду часови предавања. На 
задњој години докторских студија активну наставу може чинити само студијски истраживачки рад 
који је непосредно у функцији израде докторске дисертације. 

 Оптерећење наставницима на докторским студијама се рачуна тако да се часови предавања 
на обавезним предметима рачунају на исти начин као и оптерећење на првом и другом нивоу 
студија. За сваку позицију изборног предмета у плану студија у оптерћење наставницима се 
рачуна само број часова који припада тој позицији, без обзира колика је листа изборних предмета. 
Часови предавања који одговарају позицији предмета се деле са бројем изборних предмета са 
листе и приписују се наставницима који предмете држе. Ако исти предмет држи више наставника 
сваки наставник добија део предвиђених часова.  

 Студијски истраживачки рад обухвата део часова који припада активној настави а у 
оптерећење наставницима се рачуна као број часова на недељном нивоу подељен са 6. Добијени 
фонд сати се равномерно дели на све наставнике који учествују у студијском програму докторских 
студија.  

 Под "запослени на неодређено време" наведено у Стандарду 9.3 за Докторске студије, 
подразумева се запосленост у пуном радном односу. 

 Један ментор може да води  највише 5 доктораната истовремено,  што је у директној вези  са 
бројем студената на студијском програму докторских студија. Максимални број студената за који 
се Ph.D програм акредитује је број ментора x5  подељен бројем година трајања студијског 
програма.  

 До 1. октобра 2009. године ментор може бити наставник који задовољава критеријуме за 
звање доцента дате у «Препорукама о ближим условима за избор у звања наставника», које је 
донео Национални савет 4. маја 2007. године. 

 Научни радници научних института у звањима еквивалентним наставничким звањима на 
универзитету, могу учествовати у извођењу докторских студија за програме докторских студија 
факултета, департмана и интердисциплинарних центара универзитета. Научни радник се рачуна 
као наставник у допунском радом односу. 

 Уколико две акредитоване установе предложе заједнички програм докторских студија, 
њихови ресурси се збрајају у процени испуњености Стандарда. 

 

8.2. Сарадници 
 Сарадници у високошколској установи су у статусу:  

 а. сарадника са пуним радним временом (100% ангажовање, доказ скенирана радна књижица 
у прилогу, који је дефинисан матичним бројем сарадника), 

 б. ангажовани у допунском (мање од 100%) радном односу (до трећине преко пуног радног 
времена) или на други начин (доказ - скенирана радна књижица, уговор о ангажовању и 
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сагласност друге установе, документација у електронском облику у прилогу који је дефинисан 
матичним бројем наставника). Уговор о ангажовању мора да садржи број часова наставе које 
сарадник  држи у установи у којој је запослен са пуним радним временом. Фајл за документацију о 
ангажовању сарадника је јединствен на нивоу установе. 

 Потребан број сарадника се обрачунава по истој методологији као и потребан број 
наставника, при чему су сарадници ангажовани до 10 часова недељно, осим у пољу уметности.  

 

9. ПРОСТОР   
 Сваки студијски програм се акредитује за одређени број студената. Укупан број студената на 
студијском програму се рачуна као број студената који се уписује  у прву годину помножен бројем 
година трајања студијског програма. Укупан број студената у високошколској установи која се 
акредитује рачуна се као укупан број студената на свим студијским програмима. Минимални 
потребан простор се рачуна тако што се укупна бруто квадратура (К) дели укупним бројем 
студента (С) и тај однос треба да буде већи од 2м2/студенту у свим случајевима сем у пољу 
уметности, где је минимални потребни простор по студенту 5 м2 /студенту нето.   

 Други начин израчунавања потребног простора је: (студенти који се уписују на прву годину 
свих студијских програма у установи + студенти који студирају у установи тренутно  – студенти у 
завршним годинама свих студијских програма)/бруто простор у установи.  И у овом случају би тај 
однос требало да буде већи од 2м2/студенту у свим случајевима. У процени испуњености овог 
стандарда у обзир би се узео први или други критеријум, у зависности од тога шта је повољније за 
установу. 

 Установа је у обавези да обезбеди место сваком студенту на настави, зато у документацији 
има обавезу да покаже просторне могућности исказане површином али и бројем расположивих 
места. Расположива места се обрачунавају по сменама. Укупан број места, ако се ради у једној 
смени, одговара укупном броју студената. Ако се ради у две смене, број места мора бити већи од 
половине од укупног броја студената.  

 

10. Учење на даљину  
 Максималан број студената на даљину је 30% од укупног броја студената високошколске 
установе. 

 За сваки премет мора да постоји бар један одговорни наставник. 

 

11. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
 Установа прилаже комплетну документацију за акредитацију установе и за сваки студијски 
програм који акредитује обавезно у папирној верзији у једном примерку. Документација предата у 
папирној верзији мора у потпуности одговарати документацији која се предаје у електронској 
форми. Сви прилози који су дати у папирној форми се морају дати у одговарајућим фајловима, као 
скенирана документа у одговарајућем формату. 

 Комисија за акредитацију и проверу квалитета и стручни тимови ће за сваки цикулс 
акредитације организовати семинаре кроз које ће тимови високошколских установа који 
припремају документацију за акредитацију добијати детаљна упутства о софтверским пакетима и 
начину комплетирања документације.  

 У току поступка екстерне евалуације у оквиру процедуре акредитације високошколским 
установама се за сваки програм и за институцију упућују упозорења ако се у њима примете 
осетнија одступања од параметара утврђених стандардима. 

 

12. Завршне одредбе 
 Упутства ступају на снагу даном објављивања на сајту Министарства просвете и важе за 
процес акредитације који отпочиње 2007. године. Високошколске установе које су предале 
документацију за акредитацију пре ступања на снагу Упутства, а сматрају да своју документацију 
треба да допуне у складу са донетим упутствима, могу то учинити накнадно. 
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3.7. ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 

 

Табеле, спремне за попуњавање, налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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3.8. ПРАВИЛНИК  
О СТАНДАРДИМА ЗА ПОЧEТНУ АКРEДИТАЦИЈУ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 9) Закона о високом образовању („Службeни гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Национални савeт за високо 
образовањe, на сeдници одржаној 6. марта 2013. годинe, донeо јe 

 

ПРАВИЛНИК  

О СТАНДАРДИМА ЗА ПОЧEТНУ АКРEДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују сe стандарди за почeтну акрeдитацију високошколских 
установа и студијских програма. 

Стандарди за почетну акредитацију установа из става 1. овог члана одштампани су уз овај 
правилник и чинe његов саставни дeо.  

Почетна акредитација студијских програма врши се према стандардима за акредитацију 
студијских програма који су утврђени Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма („Службeни гласник РС“, бр. 106/06, 112/08, 
70/2011 и 101/2012)  

    

Члан 2. 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службeном гласнику  
Рeпубликe Србијe“. 

 

У Бeограду,  25. априла 2013. године 

 

Национални савeт за високо    образовањe 

прeдсeдник 

проф. др Срђан Станковић 
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3.9. СТАНДАРДИ ЗА ПОЧЕТНУ АКРЕДИТАЦИЈУ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 
 

Стандард 1: Циљеви и основни задаци високошколске установе 
Стандард 2: Организација високошколске установе 
Стандард 3: Студије 
Стандард 4: Научноистраживачки и уметнички рад 
Стандард 5: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 6. Потребан број наставника и сарадника 
Стандард 7. Ненаставно особље 
Стандард 8. Студенти 
Стандард 9. Простор и опрема 
Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Стандард 11. Финансијско обезбеђење рада 
Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 

 

Стандард 1: Циљеви и основни задаци високошколске установе 
Оснивач високошколске установе препознаје разлоге за оснивање установе у складу са потребама 
и приоритетима развоја друштва, побољшањем квалификационе структуре, развоја струке и 
науке и постојањем услова за високошколско образовање. Високошколска установа има усвојене 
основне циљеве и задатке у складу са циљевима високог образовања који су утврђени законом. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Оснивач  у елаборату о оснивању наводи разлоге за оснивање, циљеве и задатке.  
1.2 Основне задатке високошколске установе, сажето изражене, утврђује привремени орган 

управљања високошколске установе. 

1.3 Циљеви високошколске установе одређују конкретне резултате које та високошколска 
установа жели да оствари и представљају основу за контролу њеног рада. 

1.4 Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и ближе 
одређују делатност високошколске установе. 

1.5 Све активности високошколске установе, а посебно развој студијских програма, у складу су 
са утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе. 

 

Стандард 2: Организација високошколске установе  
Оснивач високошколске установе има привремене органе који омогућују извршавање потребних 
активности неопходних за добијање дозволе за обављање делатности. Организациона структура и 
систем управљања обезбеђују постизање циљева и остваривање задатака високошколске 
установе. 

Упутства за примену стандарда 2. 
2.1   Привремени орган управљања установе по броју и саставу треба да одговара обављању 

делатности високог образовања. 

2.2   Вршилац дужности органа пословођења организује рад на припремању наставних планова и 
програма и потребних профила наставника, као и остале документације потребне за почетну 
акредитацију. 

 
Стандард 3: Студије 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и 
циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са 
основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу.  
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Упутства за примену стандарда 3 
3.1 Упутства за примену стандарда који се односе на врсту и степен студија: 
3.1.1 Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија стичу студенти:  

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и 
које оспособљава за коришћење стручне литературе; 

- који су у стању да примене знање и разумевање у професији; 

- који су у стању да пренесу знања на друге; 

- који поседују способност да наставе студије; 

- који поседују способност за тимски рад. 

3.1.2 Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 
- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и 
које је на нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, али истовремено обухвата 
неке аспекте који се ослањају на кључна знања њиховог поља студирања; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на 
професионални приступ послу или звању и који имају способности које се најчешће 
исказују смишљањем и одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља 
студирања; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 

- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким 
питањима; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 

- који су развили способности које су неопходне за наставак студија. 

3.1.3 Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија стичу студенти: 
- који су показали знање и разумевање у области студирања, које допуњује знање стечено на 
основним академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и 
примену знања; 

- који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом 
окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног 
односно образовно-уметничког поља студија; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на 
основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким 
одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања 
стручној и широј јавности; 

- који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 

3.1.4 Квалификације које означавају завршетак специјалистичких академских студија стичу 
студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и способности у одабраним ужим 
научним и уметничким областима специјализације, засновано на знању и вештинама 
стеченим на мастер академским студијама и одговарајуће је за истраживање у датим ужим 
научним и уметничким областима студија; 

- који су у стању да примене стечено продубљено знање, разумевање и способности стечене 
током специјалистичких студија за успешно решавање сложених проблема у новом или 
непознатом окружењу, у ужим научним и уметничким областима студија; 

- који имају повећану способност да повежу стечена знања и решавају сложене проблеме, да 
расуђују и да на основу доступних информација доносе закључке који истовремено садрже 
промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог 
знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области 
специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и 
поступак закључивања стручној и широј јавности. 
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3.1.5 Квалификације које означавају завршетак специјалистичких струковних студија стичу 
студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим 
областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним 
струковним или основним академским студијама, као вид посебне припреме и 
одговарајуће је за успешан рад у области специјализације; 

- који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно 
решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу ужим 
областима студија;  

- који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема 
из струке; 

- који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и дају 
на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже 
промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог 
знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и да на 
јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања 
стручној и широј јавности. 

3.1.6 Квалификације које означавају завршетак докторских студија стичу студенти: 
- који су показали систематско разумевање одређеног поља студија; 

- који су савладали вештине и методе истраживања на том пољу; 

- који су показали способност конципирања, пројектовања и примене; 

- који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен 
академског интегритета; 

- који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које проширује границе 
знања, које је објављено и које је референца на националном и међународном нивоу; 

- који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 

- који могу да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и 
друштву у целини; 

- који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки, 
друштвени или културни напредак.  

 

Стандард 4: Научноистраживачки и уметнички рад 
Високошколска установа која остварује академске студије, има организован и планиран 
научноистраживачки и уметнички рад. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Високошколска установа има обезбеђенe наставнике који су учесници научноистраживачких 

и уметничких националних и међународних пројеката.  

4.2 Високошколска установа има план научноистраживачког, односно уметничког рада. 
4.3 Високошколска установа има утврђен поступак и критеријуме за систематско праћење и 

оцењивање обима и квалитета научноистраживачког, односно уметничког рада наставног 
особља. 

 

Стандард 5: Квалитет наставника и сарадника   
Високошколска установа обезбеђује компетентне наставнике и сараднике у складу за Законом о 
високом образовању на начин који обезбеђује потребан квалитет наставног особља. 

Упутства за примену стандарда 5:  
5.1  Високошколска установа обезбеђује наставнике који испуњавају услове за избор у 

одговарајуће звање. Доценти, ванредни професори и редовни професори (искључујући поље 
уметности) морају имати важећи избор у наставно или научно звање на некој од 
акредитованих високошколских или научних установа у Републици Србији које имају 
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компетентно изборно тело у области за коју се избор врши.  

5.2 Високошколска установа обезбеђује наставно особље чије научне, уметничке и стручне 
квалификације одговарају образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и нивоу 
њихових задужења. Квалификације се доказују дипломама, објављеним радовима, 
уметничким делима, као и евиденцијом о педагошким квалитетима и одговарајућем 
професионалном искуству. У оцени испуњености овог стандарда сходно се примењује 
Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма. 

 

Стандард 6. Потребан број наставника и сарадника 
Високошколска установа обезбеђује потребан број компетентних наставника и сарадника за 
квалитетно извођење студијских програма. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1  Услов у погледу потребног броја наставника високошколска установа испуњава ако   пружи 

доказ да је обезбеђен потребан број наставника за заснивање радног односа са пуним радним 
временом за извођење најмање 70% часова активне наставе на студијском програму за који 
се тражи дозвола за рад, а најмање 20 наставника за заснивање радног односа са пуним 
радним временом. Изузетак су студијски програми у пољу уметности где тај број не може 
бити мањи од 50%. Од укупног броја наставника потребних за обављање наставе по 
годинама студија за студијски програм за који се тражи дозвола за рад, академије струковних 
студија и високе школе струковних студија, изузев у пољу уметности, морају да имају 
обезбеђено најмање 50% наставника са стеченим научним називом доктора наука. 

6.2 Потребан број наставника за заснивање радног односа са пуним радним временом обезбеђен 
је ако високошколска установа приложи доказ да наведена лица испуњавају услове за избор 
у одговарајуће звање. За доценте, ванредне професоре и редовне професоре (ван поља 
уметности) високошколска установа обезбеђује доказ да наведена лица имају одговарајуће 
наставно, односно научно звање,  и да се у моменту подношења захтева за издавање дозволе 
за рад не налазе у радном односу, односно доставља одлуку о распоређивању наведених 
лица, у случају када располаже одговарајућим кадром. Наведена лица морају имати 
држављанство Републике Србије или дозволу боравка. 

6.3  Број наставника одговара потребама студијских програма које установа реализује. Укупан 
број наставника мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским 
програмима које установа реализује, тако да наставник остварује просечно 180 часова 
активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад и теренски рад) годишње, 
односно 6 часова недељно. Ангажовање по наставнику не може бити веће од 12 часова 
активне наставе недељно. 

6.4  Број сарадника одговара потребама остварења студијских програма. Укупан број сарадника 
мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским програмима које 
установа реализује а да при томе сваки сарадник остварује просечно 300 часова активне 
наставе годишње, односно просечно 10 часова активне наставе недељно, осим у пољу 
уметности. 

6.5 Високошколска установа на пословима сарадника у настави обезбеђује студенте дипломских 
академских или специјалистичких студија, који имају просек оцена на основним студијама 
најмање осам (8). 

6.6 Високошколска установа бира на пословима асистента обезбеђује студента докторских 
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
осам (8) и који показује смисао за наставни рад.   

 

Стандард 7. Ненаставно особље 
Високошколска установа обезбеђује ненаставно особље које својим стручним и професионалним 
радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, као и основних задатака и циљева 
високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 7: 
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7.1 Високошколска установа обезбеђује најмање једног библиотекара.  
7.2 Високошколска установа организује студентску службу са најмање једним извршиоцeм. 

7.3 Високошколска установа обезбећује најмање једног извршиоца са високим образовањем на 
пословима информационог система. 

7.4 Високошколска установа обезбеђује најмање једног извршиоца - дипломираног правника – 
на пословима секретара.  

 

Стандард 8. Студенти 
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената 
Високошколска установа обезбеђује потребне услове студентима за успешно савладавање 
студијских програма. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа усваја конкурс за упис на студије као плански документ. Конкурс 

садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за 
утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за 
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије 
се студирање не финансира из буџета. 

8.2 Број студената који високошколска установа планира да упише, мора бити усклађен са 
кадровским, просторним и техничко-технолошким могућностима. 

8.3 Високошколска установа за упис на студије првог степена планира пријемни испит  или 
испит за проверу склоности и способности, у складу са статутом високошколске установе. 
Редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању 
и резултата на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. 

8.4 Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив у 
складу са законом. Својство студента престаје у случајевима предвиђеним законом. 

  

Стандард 9. Простор и опрема 
Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих 
облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно 
образовно-уметничким пољима. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе, и то: 

- објекте са најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно 2 м2 по студенту за извођење 
наставе по сменама, осим за поље уметности, где простор по студенту износи најмање 5м2 
нето. 

- амфитеатре, учионице, лабораторије, односно друге просторије за извођење наставе, као и 
библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама образовног процеса одређеног 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља; 

- одговарајући радни простор за наставнике и сараднике; 
- место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

9.2 Високошколска установа обезбеђује простор за административне послове, и то најмање две 
канцеларије за потребе студентске службе и секретаријата. 

9.3 Простор који обезбеђује високошколска установа за потребе наставе и за потребе управе 
мора да задовољи одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове. 
Простор мора бити у објектима који имају потребне грађевинске и употребне дозволе. 
Уколико објекти за потребе наставе и управљања нису у власништву високошколске 
установе или јој нису дати на коришћење, она обезбеђује закуп тих објеката за период од 
најмање пет година. 

9.4 Високошколска установа обезбеђује потребну техничку опрему за савремено извођење 
наставе у складу са потребама студијског програма. 

9.5 Високошколска установа обезбеђује опрему и извођење наставе у складу са здравственим и 
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сигурносном стандардима. 

9.6 Високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског парламента. 

 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која својим нивоом и 

обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и уметничком 
раду. Библиотека располаже с најмање 1000 библиотечких јединица из области из које 
изводи наставни процес. 

10.2 Високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком 
литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна 
средства морају бити расположиви на време и у броју довољном да се обезбеди нормално 
одвијање наставног процеса. 

10.3 Високошколска установа располаже информационом опремом која је неопходна за 
студирање и научноистраживачки и уметнички рад. Високошколска установа обезбеђује 
најмање једну рачунарску учионицу са најмање 20 рачунара и са приступом интернету. 

 

Стандард 11. Финансијско обезбеђење рада 
Високошколска установа обезбеђује довољна финансијска средства за настављање и завршетак 
студија у случају престанка рада установе или престанка извођења одређеног студијског 
програма. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа за чије оснивање се не обезбеђују средства из буџета Републике 

доставља банкарску гаранцију за настављање и завршетак студија у случају престанка рада 
установе или престанка извођења одређеног студијског програма, у износу од 25%  
школарине за број студената за који се тражи дозвола за рад. 

11.2 Високошколска установа има финансијски план за период законом прописаног трајања 
студијског програма, који је саставни део пословног плана високошколске установе. 
Финансијски план садржи јасно представљене будуће планиране приходе и расходе по 
врстама и динамици. 

 

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 
Високошколска установа доноси стратегију обезбеђења квалитета у своме раду. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Високошколска установа утврђује јасно и подробно формулисану стратегију обезбеђења 

квалитета наставног процеса, управљања високошколском установом, ненаставних 
активности, као и услова рада и студирања. 

12.2 Високошколска установа образује посебну комисију за обезбеђење квалитета, из реда 
наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. 

12.3   Високошколска установа има општи акт о уџбеницима. 
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3.10. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И 

СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

 
Документација се припрема у складу са Стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и 
студијских програма. За сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је 
треба означити и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже испуњеност датог 
стандарда. Поред обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који документују 
испуњеност датог стандарда. 

 
Стандард 1: Циљеви и основни задаци високошколске установе 

Стандард 2: Организација високошколске установе 

Стандард 3: Студије 

Стандард 4: Научноистраживачки и уметнички рад 

Стандард 5: Квалитет наставника и сарадника 

Стандард 6. Потребан број наставника и сарадника 

Стандард 7. Ненаставно особље 

Стандард 8. Студенти 

Стандард 9. Простор и опрема 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 

Стандард 11. Финансијско обезбеђење рада 

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 

 

Стандард 1: Циљеви и основни задаци високошколске установе 

Оснивач високошколске установе препознаје разлоге за оснивање установе у складу са потребама и 
приоритетима развоја друштва, побољшањем квалификационе структуре, развоја струке и науке и 
постојањем услова за високошколско образовање. Високошколска установа има усвојене основне циљеве и 
задатке у складу са циљевима високог образовања који су утврђени законом. 

Упутства за примену стандарда 1: 

1.6 Оснивач  у елаборату о оснивању наводи разлоге за оснивање, циљеве и задатке.  

1.7 Основне задатке високошколске установе, сажето изражене, утврђује привремени орган управљања 
високошколске установе. 

1.8 Циљеви високошколске установе одређују конкретне резултате које та високошколска установа жели 
да оствари и представљају основу за контролу њеног рада. 

1.9 Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и ближе одређују 
делатност високошколске установе. 

1.5   Све активности високошколске установе, а посебно развој студијских програма, у складу су са 
утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе. 

Опис (до 300 речи): 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Одлука и акт  о оснивању високошколске установе у складу са чл. 47 Закона о високом 
образовању 

Прилог 1.2. Основни задаци високошколске установе утврђени одлуком привременог органа управљања 

Стандард 2: Организација високошколске установе  
Оснивач високошколске установе има привремене органе који омогућују извршавање потребних 
активности неопходних за добијање дозволе за обављање делатности. Организациона структура и систем 
управљања обезбеђују постизање циљева и остваривање задатака високошколске установе. 
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Упутства за примену стандарда 2. 
2.1 Привремени орган управљања установе по броју и саставу треба да одговара обављању делатности 

високог образовања. 

2.2  Вршилац дужности органа пословођења организује рад на припремању наставних планова и програма 
и потребних профила наставника, као и остале документације потребне за почетну акредитацију. 

Опис организационе структуре установе (до 300 речи): 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 2:  
Прилог 2.1. Статут установе 

Прилог 2.2. Списак чланова привременог Савета високошколске установе 

Прилог 2.3. Одлука оснивача о именовању вршиоца дужности декана 

 

Стандард 3: Студије 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима 
студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и 
циљевима и служе њиховом испуњењу.  

Упутства за примену стандарда 3 
3.1   Упутства за примену стандарда који се односе на врсту и степен студија: 

3.1.1  Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија стичу студенти:  

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и које 
оспособљава за коришћење стручне литературе; 

- који су у стању да примене знање и разумевање у професији; 

- који су у стању да пренесу знања на друге; 

- који поседују способност да наставе студије; 

- који поседују способност за тимски рад. 

3.1.2  Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и које је на 
нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, али истовремено обухвата неке аспекте који 
се ослањају на кључна знања њиховог поља студирања; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује на професионални 
приступ послу или звању и који имају способности које се најчешће исказују смишљањем и 
одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља студирања; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке; 

- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 

- који су развили способности које су неопходне за наставак студија. 

3.1.3  Квалификације које означавају завршетак мастер академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање и разумевање у области студирања, које допуњује знање стечено на 
основним академским студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену 
знања; 

- који су у стању да примене знање у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у 
ширим или мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног односно образовно-
уметничког поља студија; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу 
доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима 
повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и 
широј јавности; 

- који поседују способност да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 

3.1.4 Квалификације које означавају завршетак специјалистичких академских студија стичу студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и способности у одабраним ужим научним и 
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уметничким областима специјализације, засновано на знању и вештинама стеченим на мастер 
академским студијама и одговарајуће је за истраживање у датим ужим научним и уметничким 
областима студија; 

- који су у стању да примене стечено продубљено знање, разумевање и способности стечене током 
специјалистичких студија за успешно решавање сложених проблема у новом или непознатом 
окружењу, у ужим научним и уметничким областима студија; 

- који имају повећану способност да повежу стечена знања и решавају сложене проблеме, да расуђују 
и да на основу доступних информација доносе закључке који истовремено садрже промишљања о 
друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области 
специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак 
закључивања стручној и широј јавности. 

3.1.5 Квалификације које означавају завршетак специјалистичких струковних студија стичу студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима 
специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним струковним или 
основним академским студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за успешан рад у 
области специјализације; 

- који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање 
сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу ужим областима студија;  

- који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из 
струке; 

- који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и дају на 
основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже промишљања о 
друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и да на јасан и 
недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј 
јавности. 

3.1.6 Квалификације које означавају завршетак докторских студија стичу студенти: 

- који су показали систематско разумевање одређеног поља студија; 

- који су савладали вештине и методе истраживања на том пољу; 

- који су показали способност конципирања, пројектовања и примене; 

- који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског 
интегритета; 

- који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које проширује границе знања, 
које је објављено и које је референца на националном и међународном нивоу; 

- који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 

- који могу да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у 
целини; 

- који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки, друштвени 
или културни напредак.  

 

Опис (дати са највише 100 речи): 
Опис квалификације које означавају завршетак основних струковних студија  

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија  

Опис квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија  

Опис квалификација које означавају завршетак специјалистичких академских студија  

Опис квалификација које означавају завршетак специјалистичких струковних студија  

Опис  квалификација  које  означавају  завршетак  докторских  студија   

 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 3:  
Табела 3.1. Листа студијских програма за које се тражи дозвола за рад 
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Прилог 3.1. Додатак дипломи за студијске програме за које се тражи дозвола за рад 

Прилог 3.2. Распоред часова за реализацију студијских програма за које се тражи дозвола за рад  

 

Стандард 4: Научноистраживачки и уметнички рад 
Високошколска установа која остварује академске студије, има организован и планиран научноистраживачки и 
уметнички рад. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.4 Високошколска установа има обезбеђенe наставнике који су учесници научноистраживачких и 

уметничких националних и међународних пројеката.  

4.5 Високошколска установа има план научноистраживачког, односно уметничког рада. 

4.6 Високошколска установа има утврђен поступак и критеријуме за систематско праћење и оцењивање обима 
и квалитета научноистраживачког, односно уметничког рада наставног особља. 

Опис планираних научноистраживачких или уметничкоистраживачких активности (до 300 речи): 
 

 

  

Показатељи и прилози за стандард 4: 
Табела 4.1. Листа наставника и сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке 
пројекте 

Табела 4.2. Збирни преглед научноистраживачких резултата наставника и сарадника у претходној 
календарској години 

Прилог 4.1. План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада 

Прилог 4.2. Списак  најзначајнијих објављених резултата наставника и сарадника за претходну календарску 
годину (систематизован по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци) –  

 

Стандард 5: Квалитет наставника и сарадника   
Високошколска установа обезбеђује компетентне наставнике и сараднике у складу за Законом о високом 
образовању на начин који обезбеђује потребан квалитет наставног особља. 

Упутства за примену стандарда 5:  
5.1 Високошколска установа обезбеђује наставнике који испуњавају услове за избор у одговарајуће 

звање. Доценти, ванредни професори и редовни професори (искључујући поље уметности) морају 
имати важећи избор у наставно или научно звање на некој од акредитованих високошколских или 
научних установа у Републици Србији које имају компетентно изборно тело у области за коју се 
избор врши.  

5.2 Високошколска установа обезбеђује наставно особље чије научне, уметничке и стручне 
квалификације одговарају образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и нивоу 
њихових задужења. Квалификације се доказују дипломама, објављеним радовима, уметничким 
делима, као и евиденцијом о педагошким квалитетима и одговарајућем професионалном искуству. У 
оцени испуњености овог стандарда сходно се примењује Правилник о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма. 

Опис (до 300 речи): 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 5: 
Табела 5.1.  Листа наставника са којима ће високошколска установа закључити уговор о раду са пуним 
радним временом  

Табела 5.2.  Листа наставника са којима ће високошколска установа закључити уговор о раду са непуним 
радним временом   

Табела 5.3.  Листа сарадника са којима ће високошколска установа закључити уговор о раду са пуним 
радним временом  

Табела 5.4.  Листа сарадника са којима ће високошколска установа закључити уговор о раду са непуним 
радним временом 



 
171 

Табела 5.5. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Прилог 5.1. Одлука привременог органа управљања о избору наставника и сарадника 

Прилог 5.2. Изборни материјал (биографија, списак радова и копије радова) за све наставнике  

Прилог 5.3. Одлуке о важећем избору у звање доцента, ванредног или редовног професора на некој од 
акредитованих високошколских или научних установа у Републици Србији 

 

Стандард 6. Потребан број наставника и сарадника 
Високошколска установа обезбеђује потребан број компетентних наставника и сарадника за квалитетно 
извођење студијских програма. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Услов у погледу потребног броја наставника високошколска установа испуњава ако   пружи доказ да је 

обезбеђен потребан број наставника за заснивање радног односа са пуним радним временом за 
извођење најмање 70% часова активне наставе на студијском програму за који се тражи дозвола за 
рад, а најмање 20 наставника за заснивање радног односа са пуним радним временом. Изузетак су 
студијски програми у пољу уметности где тај број не може бити мањи од 50%. Од укупног броја 
наставника потребних за обављање наставе по годинама студија за студијски програм за који се тражи 
дозвола за рад, академије струковних студија и високе школе струковних студија, изузев у пољу 
уметности, морају да имају обезбеђено најмање 50% наставника са стеченим научним називом 
доктора наука. 

6.2   Потребан број наставника за заснивање радног односа са пуним радним временом обезбеђен је ако 
високошколска установа приложи доказ да наведена лица испуњавају услове за избор у одговарајуће 
звање. За доценте, ванредне професоре и редовне професоре (ван поља уметности) високошколска 
установа обезбеђује доказ да наведена лица имају одговарајуће наставно, односно научно звање,  и да 
се у моменту подношења захтева за издавање дозволе за рад не налазе у радном односу, односно 
доставља одлуку о распоређивању наведених лица, у случају када располаже одговарајућим кадром. 
Наведена лица морају имати држављанство Републике Србије или дозволу боравка. 

6.3 Број наставника одговара потребама студијских програма које установа реализује. Укупан број 
наставника мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским програмима које 
установа реализује, тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања, 
консултације, вежбе, практичан рад и теренски рад) годишње, односно 6 часова недељно. Ангажовање 
по наставнику не може бити веће од 12 часова активне наставе недељно. 

6.4  Број сарадника одговара потребама остварења студијских програма. Укупан број сарадника мора бити 
довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским програмима које установа реализује а да 
при томе сваки сарадник остварује просечно 300 часова активне наставе годишње, односно просечно 
10 часова активне наставе недељно, осим у пољу уметности. 

6.5 Високошколска установа на пословима сарадника у настави обезбеђује студенте дипломских 
академских или специјалистичких студија, који имају просек оцена на основним студијама најмање 
осам (8). 

6.6 Високошколска установа бира на пословима асистента обезбеђује студента докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који показује 
смисао за наставни рад.   

Опис (до 300 речи): 

 

 
 

Показатељи и прилози за стандард 6: 
Прилог 6.1. Електронски обрасци за планиране студијске програме и уједињени електронски образац, из 
којих се види да је обезбеђен потребан број наставника за заснивање радног односа са пуним радним 
временом за извођење најмање 70% часова активне наставе на студијским програмима за које се тражи 
дозвола за рад, као и најмање 20 наставника за заснивање радног односа са пуним радним временом 

Прилог 6.2. Доказ да се наставници и сарадници планирани за заснивање радног односа, у моменту 
подношења захтева за издавање дозволе за рад не налазе у радном односу (копије радних књижица из којих 
се види да је претходни радни однос закључен или није заснован) 

Прилог 6.3. Уколико оснивач располаже и одговарајућим кадром, доставити одлука о распоређивању 
наставника и сарадника на рад у установи за коју се тражи почетна акредитација. Уз одлуку доставити 
копије радних књижица 

Прилог 6.4. За све наставнике и сараднике доставити доказ да су држављани Републике Србије или 
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дозволу боравка 

Прилог 6.5. Изјава наставника и сарадника да су сагласни са заснивањем радног односа у високошколској 
установи за коју се тражи дозвола за рад 

Прилог 6.6. Изјава вршиоца дужности органа пословођења високошколске установе да ће у року од месец 
дана од дана отпочињања рада високошколске установе по добијању дозволе за рад закључити уговор о 
раду за обављање послова наставника, односно сарадника у складу са законом 

Прилог 6.5. Правилник о избору наставника 

 

Стандард 7. Ненаставно особље 
Високошколска установа обезбеђује ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију студијских програма, као и основних задатака и циљева високошколске 
установе. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.5 Високошколска установа обезбеђује најмање једног библиотекара.  

7.6 Високошколска установа организује студентску службу са најмање једним извршиоцeм. 

7.7 Високошколска установа обезбеђује најмање једног извршиоца са високим образовањем на пословима 
информационог система. 

7.8 Високошколска установа обезбеђује најмање једног извршиоца - дипломираног правника – на 
пословима секретара.  

Опис (до 100 речи): 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 7: 
Табела. 7.1. Листа ненаставног особља по звањима и радним местима са којима ће високошколска 
установа закључити уговор о раду са пуним радним временом 

Прилог 7.1. Изјава вршиоца дужности органа пословођења високошколске установе да ће у року од месец 
дана од дана отпочињања рада високошколске установе по добијању дозволе за рад закључити уговор о 
раду за обављање послова ненаставног особља 

Прилог 7.2. Исправе којима се за свако лице доказује испуњеност услова за обављање послова ненаставног 
особља (диплома о стеченом образовању) 

Прилог 7.3. Изјаве ненаставних радника да су сагласни са заснивањем радног односа у високошколској 
установи за коју се тражи дозвола за рад 

 

Стандард 8. Студенти 
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената Високошколска 
установа обезбеђује потребне услове студентима за успешно савладавање студијских програма. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.5 Високошколска установа усваја конкурс за упис на студије као плански документ. Конкурс садржи: 

број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа 
кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, 
као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из буџета. 

8.6 Број студената који високошколска установа планира да упише, мора бити усклађен са кадровским, 
просторним и техничко-технолошким могућностима. 

8.7 Високошколска установа за упис на студије првог степена планира пријемни испит  или испит за 
проверу склоности и способности, у складу са статутом високошколске установе. Редослед кандидата 
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата на пријемном 
испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. 

8.8 Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив у складу са 
законом. Својство студента престаје у случајевима предвиђеним законом. 

Опис (до 300 речи): 
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Упутства за примену стандарда 8: 
Прилог 8.1. Конкурс за упис студената на студијске програме за које се тражи дозвола за рад – плански 
документ 

Прилог 8.2. Решење о именовању комисије за пријем студената 

  

Стандард 9. Простор и опрема 
Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика 
наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничким 
пољима. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.7 Високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе, и то: 

- објекте са најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно 2 м2 по студенту за извођење наставе 
по сменама, осим за поље уметности, где простор по студенту износи најмање 5м2 нето. 

- амфитеатре, учионице, лабораторије, односно друге просторије за извођење наставе, као и 
библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама образовног процеса одређеног 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља; 

- одговарајући радни простор за наставнике и сараднике; 

- место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

9.8 Високошколска установа обезбеђује простор за административне послове, и то најмање две 
канцеларије за потребе студентске службе и секретаријата. 

9.9 Простор који обезбеђује високошколска установа за потребе наставе и за потребе управе мора да 
задовољи одговарајуће урбанистичке, техничко-технолошке и хигијенске услове. Простор мора бити у 
објектима који имају потребне грађевинске и употребне дозволе. Уколико објекти за потребе наставе 
и управљања нису у власништву високошколске установе или јој нису дати на коришћење, она 
обезбеђује закуп тих објеката за период од најмање пет година. 

9.10 Високошколска установа обезбеђује потребну техничку опрему за савремено извођење наставе у 
складу са потребама студијског програма. 

9.11 Високошколска установа обезбеђује опрему и извођење наставе у складу са здравственим и 
сигурносном стандардима. 

9.12 Високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског парламента. 

 

Опис (до 200 речи): 

 
 

 

Упутства за примену стандарда 9: 
Табела 9.1 Листа просторија са површином у високошколској установи која тражи дозволу за рад 

Табела 9.2. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи која 
тражи дозволу за рад 

Табела 9.3. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи која 
тражи дозволу за рад - (опрема вредна више од 100.000 €) 

Прилог 9.1. Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу 

Прилог 9.2. Извод из књиге инвентара 

 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење 
наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.4 Високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која својим нивоом и обимом 

обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и уметничком раду. Библиотека 
располаже с најмање 1000 библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес. 

10.5 Високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком 
литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна средства 
морају бити расположиви на време и у броју довољном да се обезбеди нормално одвијање наставног 
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процеса. 

10.6 Високошколска установа располаже информационом опремом која је неопходна за студирање и 
научноистраживачки и уметнички рад. Високошколска установа обезбеђује најмање једну 
рачунарску учионицу са најмање 20 рачунара и са приступом интернету. 

Опис (до 200 речи): 
 

 

 

Упутства за примену стандарда 10:  
Табела 10.1. Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошколској установи за коју се тражи 
дозвола за рад 

Табела 10.2. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су 
доступни студентима 

Прилог 10.1. Извод из библиотечке књиге инвентара у високошколској установи за коју се тражи дозвола 
за рад 

Прилог 10.2. Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој у високошколској 
установи за коју се тражи дозвола за рад 

 

Стандард 11. Финансијско обезбеђење рада 
Високошколска установа обезбеђује довољна финансијска средства за настављање и завршетак студија у 
случају престанка рада установе или престанка извођења одређеног студијског програма. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.3 Високошколска установа за чије оснивање се не обезбеђују средства из буџета Републике доставља 

банкарску гаранцију за настављање и завршетак студија у случају престанка рада установе или 
престанка извођења одређеног студијског програма, у износу од 25%  школарине за број студената 
за који се тражи дозвола за рад. 

11.4 Високошколска установа има финансијски план за период законом прописаног трајања студијског 
програма, који је саставни део пословног плана високошколске установе. Финансијски план садржи 
јасно представљене будуће планиране приходе и расходе по врстама и динамици. 

Опис (до 300 речи): 

 

 

 

Упутства за примену стандарда 11: 
Прилог 11.1. Банкарска гаранција за настављање и завршетак студија у случају престанка рада установе за 
коју се тражи дозвола за рад или престанка извођења одређеног студијског програма, у износу од 25%  
школарине за број студената за који се тражи дозвола за рад 

Прилог 11.2. Одлука привременог органа управљања о висини школарине –  

Прилог 11.2. Финансијски план за текућу годину 

 

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета 
Високошколска установа доноси стратегију обезбеђења квалитета у своме раду. 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.3 Високошколска установа утврђује јасно и подробно формулисану стратегију обезбеђења квалитета 

наставног процеса, управљања високошколском установом, ненаставних активности, као и услова 
рада и студирања. 

12.4 Високошколска установа образује посебну комисију за обезбеђење квалитета, из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 

          Високошколска установа има општи акт о уџбеницима. 

Опис (највише 100 речи): 
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Упутства за примену стандарда 11: 
Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет 

Прилог 12.1. Политика обезбеђења квалитета – плански документ 

Прилог 12.2. Правилник о уџбеницима 

Прилог 12.3. Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет 
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3.11. ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОЧЕТНУ АКРЕДИТАЦИЈУ 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  

 

 

Табеле, спремне за попуњавање, налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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3.12. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ СЕДИШТА 

 

 

Потребна документација:  
1. Захтев са образложењем 
 
2. Документовати да је Установа регистрована на новој адреси 
 
3. Документовати испуњеност Стандарда 7. Ненаставно особље (стандарди за акредитацију 
високошколске установе) 

Стандард 7. Ненаставно особље   
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева 
високошколске установе.   

Опис (до 100 речи): 
 
 
 
Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  
високошколској установи  

 
 
4. Документовати испуњеност Стандарда 9. Простор и опрема (стандарди за акредитацију 
високошколске установе) 

Стандард 9. Простор и опрема    
Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих 
облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно 
образовно-уметничким пољима.  

Опис (до 200 речи): 
 
 

 

Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – 
универзитету или академији струковних студија 

Табела 9. 1А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора 
који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе  

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи  
Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској 
установи  

Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више 
од 100.000 €) 

Табела 9.5. Поље: Медицинских наука - Спецификација лабораторијског простора и одговарајуће 
опреме коју високошколска установа обезбеђује за извођење практичне наставе на 
претклиничким  предметима 

Евиденција:  
Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу – Прилог 9.1  
Извод из књиге инвентара – Прилог 9.2 
Поље: Медицинских наука - Уговори са клиничким базама, као и документација да  наставници и 
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сарадници  који изводе наставу на клиничким предметима остварују радни однос поделом радног 
времена између високошколске установе и одговарајуће здравствене установе ( у складу са 
чланом 73. Закона о високом образовању) -  Прилог 9.3. 

 

 

5. Документовати испуњеност Стандарда 10. Библиотека, уџбеници и  информациона 
подршка (стандарди за акредитацију високошколске установе) 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Опис (до 200 речи): 
 

 

 

Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или 
академији струковних студија 

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи 
Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који 
су доступни студентима  

Евиденција:   
Извод из библиотечке књиге инвентара – Прилог 10.1 
Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој – Прилог 10.2 

 

6. Документовати да је обезбеђен простор према броју акредитованих  студената, рад у две смене 
мин. 2 м2/студенту, а рад у једној смени мин. 4 м2 /студенту, а за уметност нето 5 м2/студенту.  
 
7. Доставити копију Одлуке и Уверења о акредитацији високошколске установе на старој адреси. 
 
Напомена:  

- По пријему документације Комисија ће организовати посету Установи – два члана 
Комисије. 

- Поље: Медицинских наука - Поред увида у прилог 9.3. Комисија ће посетити и наставне 
базе у којима се реализује клиничка практична настава и процениће се одговарајући 
капацитети) просторни и кадровски за сваки клинички предмет) 

- Ако су испуњени сви услови Комисија ће издати ново решење о акредитацији установе – 
Измена одлуке и измена решења. 

- Документација се предаје: у штампаној форми један примерак и на CD-у у 3 примерка. 
- Трошкови издавања уверења 25.000 динара 
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3.13. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ У 
ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА БЕЗ СВОЈСТВА ПРАВНОГ 

ЛИЦА ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ 
 

 

1. Акредитација студијских програма који се изводе у високошколским јединицама без својства 
правног лица ван седишта установе, обавља се према важећим стандардима за акредитацију 
студијских програма, (Службени гласник РС број 76/2005 и 16/2006) и упутству за припрему 
документације за акредитацију студијских програма и додатном упутству за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма од марта 2007. године. 

2. Студијске програме у високошколским  јединицама без својства правног лица, ван седишта 
установе, могу изводити универзитети, факултети, односно уметничке академије у саставу 
универзитета, академија струковних студија, висока школа и висока школа струковних 
студија. 

3. Установа је дужна да поступак оснивања високошколске јединице, упис студената и 
реализацију студијских програма регулише Статутом установе као оснивача. 

4. Установе које изводе студијске програме у високошколским јединицама ван седишта, морају 
бити акредитоване од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.  

5. У Високошколској јединици могу се реализовати акредитовани студијски програми који имају 
дозволу за рад и изводе се у седишту установе и нови неакредитовани студијски програми. 

- Нови студијски програми подлежу оцени два рецензента, потом их разматра 
поткомисија, која предлаже решење Комисији за акредитацију. 

- Акредитоване студијске програме који имају дозволу за рад и изводе се у седишту 
установе разматра поткомисија и предлаже решење Комисији за акредитацију. 

6. Студенти у високошколској јединици без својства правног лица морају бити заступљени у 
студенском парламенту установе, комисији за квалитет и другим студенским телима као и у 
органима управљања установе сходно Закону о високом образовању и статуту установе. 

7. Наставно особље ангажовано у високошколској јединици је у радном односу у установи која 
изводи студијске програме ван седишта. Број наставника и сарадника мора бити у складу са 
важећим стандардима. Радне књижице су на нивоу установе и прилажу се у документацији за 
акредитацију студијских програма. 

8. Ненаставно особље ангажовано у високошколској јединици је у радном односу у установи која 
изводи студијске програме ван седишта. Њихов број мора бити у складу са важећим 
стандардима. Радне књижице су на нивоу установе и прилажу се у документацији за 
акредитацију студијских програма. 

9. При прорачуну оптерећења наставног особља, студенти у високошколској јединици 
обрачунавају се као нове групе за предавања и вежбе према важећим стандардима и допунама 
за одређено поље. За прорачун оптерећења наставника и сарадника треба користити 
електронски образац. 

10. Потребна документација: 
- Захтев за акредитацију. 

- Копије уверења о акредитацији установе и студијских програма. 

- Попуњена Уводна табела за акредитацију високошколске установе. 

- Документација за акредитацију студијског програма за извођење у високошколској 
јединици. 

- Електронски образац за студијски програм чија се акредитација тражи, обједињени електронски 
образац за установу са свим програмима који су акредитовани и програмима који се пријавкљују за 
акредитацију и обједињени електронски образац за високошколску јединицу ако се у њој изводи 
или се планира за извођење више од једног студијског програма. 

- Документација за испуњеност Стандарда 7. Ненаставно особље (стандарди за акредитацију 
високошколске установе) 
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Стандард 7. Ненаставно особље   
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске 
установе.   

Опис (до 100 речи): 
 
 
 
Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској 
установи  

 

 

- Документација за испуњеност Стандарда 9. Простор и опрема (стандарди за 
акредитацију високошколске установе). Документовати да је у високошколској установи  
за акредитовани и планирани број студената обезбеђен простор минимално 2м2/студенту 
за рад у две смене, односно 4 м2/студенту за рад у једној смени, односно за поље 
уметноси нето 5 м2/студенту. 

Стандард 9. Простор и опрема    
Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих 
облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно 
образовно-уметничким пољима.  

Опис (до 200 речи): 
 
 

 

Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – универзитету 
или академији струковних студија 

Табела 9. 1А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора 
који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе  

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи  
Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи  

Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више од 
100.000 €) 

Табела 9.5. Поље: Медицинских наука - Спецификација лабораторијског простора и одговарајуће 
опреме коју високошколска установа обезбеђује за извођење практичне наставе на претклиничким  
предметима 

Евиденција:  
Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу – Прилог 9.1  
Извод из књиге инвентара – Прилог 9.2 
Поље: Медицинских наука - Уговори са клиничким базама, као и документација да  наставници и 
сарадници  који изводе наставу на клиничким предметима остварују радни однос поделом радног 
времена између високошколске установе и одговарајуће здравствене установе ( у складу са чланом 
73. Закона о високом образовању) -  Прилог 9.3. 

 

 

- Документација за испуњеност Стандарда 10. Библиотека, уџбеници и  информациона 
подршка (стандарди за акредитацију високошколске установе). 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
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извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Опис (до 200 речи): 
 

 

 

Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или академији 
струковних студија 

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи 
Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су 
доступни студентима  

Евиденција:   
Извод из библиотечке књиге инвентара – Прилог 10.1 
Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој – Прилог 10.2 

 

 

11. По пријему документације Комисија ће организовати посету високошколској јединици у циљу 
утврђивања да ли су обезбеђени простор и опрема за извођење наставног и 
научноистраживачког процеса и  дали су формиране одговарајуће службе. 
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3.14. УПУТСТВА РЕЦЕНЗЕНТУ ЗА ПРОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 
СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 
 

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају 
стандарде објављене у Службеном гласнику Републике Србије 106/2006. и да високошколска 
установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом образовању.  

Документација коју установа подноси, као и рецензентски извештај, базирају се на 
следећим документима: 

1. Стандарди за акредитацију високошколских установа 

2. Допуна стандарда за акредитацију високошколских установа у оквиру одређеног 
образовно-научног, односно образовно-уметничког поља 

3. Упутства за припрему документације за акредитацију високошколске установе 

4.  Упутства за припрему документације за акредитацију (новембар 2007). 

Рецензент је упознат је са Кодексом понашања Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета и рецензији приступа на основу на основу Кодекса и одговарајућих докумената. 

 

Рецензент у зависности од предмета рецензије прати  стандарде, упутства и документацију 
коју је установа поднела, на основу чега сачињава РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАJ (Формулар у 
Excel формату). Рецензентски извештај се сачињава обавезно у електронској и штампаној форми. 
Рецензент је обавезан да рецензентски извештај преда у обе форме до рока који је назначен у 
Уговору о рецензији. 

• Рецензент добија документацију у електронској форми.  

• Рецензент анализира сваки стандард који се односи на дати студијски програм.  

• Упутствима је предвиђено да  установа испуњеност стандарда доказује одређеним описом, 
као и прилозима и табелама у којима су приказани одговарајући подаци којима се 
документује испуњеност датог стандарда. Установа може доказати испуњеност стандарда 
и на други начин, или додатним прилозима и табелама који нису предвиђени у упутству за 
припрему документације за акредитацију.  

• Рецензент прати Упутства за рецензенте, која су организована на исти начин као упутства за 
припрему документације за акредитацију. У текстуалном опису уз сваки стандард дата су 
упутства за рецензију, при чему рецензент може отворити одговарајуће фајлове који се 
односе на табеле и прилоге које  установа прилаже у својој документацији. 

• Након увида у приложену документацију рецензент оцењује испуњеност сваког 
појединачног стандарда и свој коментар и образложење своје нумеричке оцене обавезно 
уноси у рецензентски формулар у место за описну оцену, коментаре и препоруке. Овај део 
коментара је посебно важан за формирање коначне оцене и од рецензента се тражи да буде 
што прецизнији и истакне на основу којих прилога је позитивно или негативно оценио 
испуњеност услова за дати стандард.  

• Рецензент даје оцене на скали од 5 до 10 a написано образложење мора бити у складу са 
добијеном коначном оценом која се у Еxcel  формату формулара аутоматски рачуна ако сe 
појединачни стандард оцењује са више аспеката. Рецензент увек образлаже коначну оцену 
и мора водити рачуна да  описна оцена одговара и бројчаној оцени.  

 
Упутства за рецензенте су организована  тако да је у: 

• првом делу приказан Стандард и упутство за примену стандарда,  

• другом делу приказано Упутство за припрему документације за акредитацију, према 
којима су установе припремале документације за акредитацију,  

• трећем делу приказано  Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда.  
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Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 

ЗАХЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ и УВОДНА ТАБЕЛА 

Рецензент увидом у Захтев за акредитацију утврђује обухват акредитације као и да ли је установа  
доставила тражена општа акта високошколске установе као прилоге.  

Рецензент утврђује да ли  универзитет који се акредитује  остварује  академске студијске 
програме на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља и три области.  
Рецензент утврђује да ли факултет или уметничка академија са својством правног лица 
акредитује истовремено све студијске програме и установу, и да ли акредитује најмање три 
студијска програма академских студија, од којих је један  студијски програм основних 
академских студија.  

Рецензент утврђује да ли је пријаву за факултет или уметничку академију у интегрисаном 
универзитету без својства правног лица поднео Универзитет у чијем саставу се налази факултет 
вoдећи током рецензије рачуна да се у том случају укупни ресурси  рачунају на нивоу 
универзитета.  

Рецензент за случај да је високошколска установа затражила акредитацију за јединицу у свом 
саставу без својства правног лица која се налази изван седишта рецензира истовремено када и 
установу имајући у виду укупне ресурсе установе.   

Рецензент утврђује да ли Висока школа акредитује истовремено установу и студијске програме, и 
да ли је један од њих студијски програм основних академских студија. 

Рецензент утврђује да ли Висока школа струковних студија акредитује истовремено установу и 
студијске програме, и да ли је  један од њих студијски програм основних струковних студија. 

Рецензент увидом у Захтев за акредитацију, проверава да ли је установа дала основне тражене 
податке, податке о оснивању, податке који се односе на обухват акредитације: да ли су наведени 
сви студијски програми који се акредитују са временом трајања, бројем студената и образовно-
научним односно образовно уметничким пољем. 

Сваки студијски програм се акредитује за одређени број студената. Укупан број студената на 
студијском програму се рачуна као број студената уписаних у прву годину помножен бројем 
година трајања студијског програма. Укупан број студената у високошколској установи која се 
акредитује,  добија се као укупан број студената на свим студијским програмима. Рецензент 
проверава да ли се подаци дати у Захтеву поклапају са осталом документацијом коју је поднела 
установа. Рецензент уноси у извештај ове податке као и образовно научна односно образовно-
уметничка поља у којима установа жели да се акредитује.  

У табели УВОД која обухвата основне податке о високошколској установи, наставном особљу, 
студентима, часовима активне наставе, простору, библиотечким и информатичким ресурсима, 
рецензент пореди са подацима који се дати уз одговарајуће стандарде, и коментар уноси у свој 
извештај. Податке о високошколској установи у којој се изводи студијски програм  и називе 
студијских програма, који се налазе у табели УВОД, рецензент уноси у рецензентски извештај у 
предвиђена поља. У случају да наведено није усклађено са законом и одлукама Националног 
савета рецензент уноси у закључни коментар извештаја.  

 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима 
високог образовања, који су утврђени законом. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Основни задаци показују друштвену оправданост постојања високошколске установе, 

одређују општи правац њене делатности и основ су за препознавање приоритета 
високошколске установе у будућем раду. 

1.2 Основне задатке високошколске установе, сажето изражене, утврђује орган управљања 
високошколске установе и објављују се у одговарајућој публикацији установе.  

1.3 Циљеви високошколске установе произилазе из основних задатака, одређују конкретне 
резултате које та високошколска установа жели да оствари и представљају основу за 
контролу њеног рада. 
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1.4 Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположим могућностима и 
ближе одређују делатност високошколске установе. 

1.5 Све активности високошколске установе, а посебно развој студијских програма, су у 
складу са утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе. 

1.6     Високошколска установа периодично  преиспитује своје основне задатке и  циљеве,  
вреднујући њихову сврсисходност у процесу планирања и расподеле средстава. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент оцењује да ли су основни задаци високошколске установе  утврђени од стране органа 
управљања, да ли су јавно публиковани, као и друге  захтеве стандарда.  Рецензент поред оцена о 
испуњености стандарда даје образложења оцена која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 2: Планирање и контрола 
Да  би остварила основне задатке и циљеве високошколска установа врши планирање и  контролу 
резултата свих облика образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности 
у оквиру своје делатности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Високошколска установа  има прописан поступак краткорочног и дугорочног планирања. 

Планирање се врши на  основу анализе унутрашњих  и  спољашњих  чинилаца.  
Планирање  је засновано  на  систематичном  и сталном прикупљању  података и њиховој 
стручној анализи. Резултати   планирања су плански документи који су доступни јавности 
и примењују се у пракси.     

2.2 Високошколска установа редовно и систематично контролише испуњавање основних  
задатака, дајући приоритет остварењу образовних циљева. Контрола се обавља поређењем 
планираних и остварених циљева и поређењем резултата високошколске установе са 
њеним резултатима у претходном периоду и са резултатима сличних високошколских 
установа у земљи и свету. О резултатима контроле високошколска установа сачињава 
извештај који је доступан јавности.  

2.3      Високошколска установа редовно  преиспитује  делотворност спроведеног 
планирања и контроле и ради на њиховом унапређењу. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 100 речи): 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Усвојени план рада установе-  Прилог 2.1 
Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 2.2 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент проверава да ли установа има План рада и оцењује да ли је планирање засновано  на  
систематичном  и сталном прикупљању  података и њиховој стручној анализи као и да ли су  
плански документи доступни јавности. Рецензент утврђује да ли установа спроводи контролу 
поређењем планираних и остварених циљева и поређењем резултата високошколске установе са 
њеним резултатима у претходном периоду и да ли сачињава извештај који је доступан јавности, 
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анализира да ли извештај сарджи елементе који документују комплетну делатност установе. 
Рецензент поред оцена о испуњености стандарда даје образложења оцена која се односи на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 3: Организација и управљање 
Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују 
постизање задатака и циљева високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Овлашћења и одговорности органа управљања, стручних органа високошколске 

установе, као и студентског парламента утврђени су статутом високошколске установе. 

3.2 Рад органа управљања, стручних органа и студентског парламента периодично се    
оцењује.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис организационе структуре и органа управљања установе (до 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Табела 3.1 . Листа организационих јединица у саставу установе 
Статут установе - Прилог 3.1,  
Списак чланова Савета високошколске установе -Прилог 3.2             

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
На основу описа, података датих у табели и прилозима рецензент оцењује да ли постоји статутом 
утврђена организациона структура и систем управљања. Рецензент поред оцене о испуњености 
стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 4: Студије 
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и 
циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са 
основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа 
систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет 
студијских програма. 

4.1. Упутства за примену стандарда 4 
4.1.1 Квалификације које означавају завршетак основних струковних студија стичу студенти: 

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању     и 
које оспособљава за коришћење стручне литературе;  

- који су у стању да примене знање и разумевање у професији; 
- који су у стању да пренесу знања на друге; 
- који поседују способност да наставе студије; 
-  који поседују способност за тимски рад. 

4.1.2 Квалификације које означавају завршетак основних академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном образовању и 
које је на нивоу који омогућава коришћење стручне литературе, али истовремено обухвата неке 
аспекте који се ослањају на кључна знања њиховог поља студирања; 

- који су у стању да примене своје знање и разумевање на начин који указује   на   
професионални   приступ  послу  или   звању  и   који имају способности које се најчешће 
исказују смишљањем и одбраном аргумената и решавањем проблема унутар поља студирања; 

- који имају способност да прикупљају и тумаче потребне податке;  
- који имају способност размишљања о релевантним друштвеним, научним или етичким 
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питањима; 

- који су у стању да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу јавност; 

- који су развили способности које су неопходне за наставак студија. 
4.1.3 Квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија стичу студенти: 

- који су показали знање и разумевање у области студирања, које допуњује знање   стечено   
на   основним   академским   студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и 
примену знања; 

- који су у стању да примене знање у решавању   проблема у новом   или   непознатом   
окружењу  у  ширим   или мултидисциплинарним областима унутар образовно-научног односно 
образовно-уметничког поља студија; 

- који имају способност да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на 
основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким 
одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да на јасан и недвосмислен начин пренесу  знање и начин закључивања 
стручној и широј јавности;  

- који поседују способност  да наставе студије на начин који ће самостално изабрати. 
4.1.4   Квалификације које означавају завршетак специјалистичких академских студија стичу 
студенти: 

- који су показали продубљено знање, разумевање и способности у одабраним ужим научним 
и уметничким областима специјализације, засновано на знању и вештинама стеченим на 
дипломским академским студијама и одговарајуће је за истраживање у датим ужим научним и 
уметничким областима студија; 

-  који су у стању да примене стечено продубљено знање, разумевање и способности стечене 
током специјалистичких студија за успешно решавање сложених проблема у новом или 
непознатом окружењу, у ужим научним и уметничким областима студија; 

- који имају повећану способност да повежу стечена знања и решавају сложене проблеме, да 
расуђују и да на основу доступних информација доносе закључке који истовремено садрже 
промишљања о друштвеним  и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања 
и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине и резултате истраживања у области 
специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак 
закључивања  стручној и широј јавности. 

4.1.5  Квалификације које означавају завршетак специјалистичких струковних студија стичу 
студенти: 

-  који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим 
областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на основним 
струковним или основним академским студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за 
успешан рад у области специјализације; 

- који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно 
решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу ужим областима 
студија; 

- који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема 
из струке; 

- који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и дају 
на основу доступних информација могуће закључке  који истовремено садрже промишљања о 
друштвеним  и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова; 

- који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и да на јасан 
и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј 
јавности. 

4.1.6 Квалификације  које  означавају  завршетак  докторских  студија  стичу студенти: 

-  који су показали систематско разумевање одређеног поља студија;  

- који су савладали вештине и методе истраживања на том пољу; 
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- који су показали способност конципирања, пројектовања и примене; 
- који су показали способност прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен 

академског интегритета; 

- који су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које проширује границе 
знања, које је објављено и које је референца на националном и међународном нивоу; 

- који су способни за критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја; 
- који могу да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и 

друштву у целини; 

- који су у стању да у академском и професионалном окружењу промовишу технолошки, 
друштвени или културни напредак. 

 

4.2  Упутства за примену стандарда који се односе на студијске програме  
4.2.1  Сваки студијски програм је повезана и усклађена целина која обухвата циљеве, структуру и 

садржај, политику и процедуру уписа студената, методе учења и начин провере знања, 
исходе учења и компетенције студената. 

4.2.2  Високошколска установа која нуди више студијских програма осигурава да сви програми 
испуњавају основне стандарде квалитета и да између њих постоји потребан степен 
усаглашености. 

4.2.3 Високошколска установа објављује циљеве сваког од студијских програма који остварује. 
Циљеви укључују постизање одређених знања и стручности и методе за њихово стицање. 
Циљеви могу да укључе развој креативних способности и овладавање специфичним 
практичним вештинама, потребним за развој каријере. 

4.2.4  Студијски   програми   имају  усклађену  структуру одговарајуће ширине и дубине и 
примерене методе учења. 

4.2.5  Високошколска установа  редовно   планира  и   вреднује  резултате   својих   студијских 
програма. Те активности су засноване на утврђеним циљевима и расположивим 
средствима. 

4.2.6  Високошколска установа   стално   развија,   унапређује   и   преиспитује   садржаје   својих 
студијских програма, у чему одлучујућу улогу има наставно особље. 

4.2.7  Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. Обим студија 
изражава се збиром ЕСПБ бодова. Број ЕСПБ бодова потребних за стицање дипломе, 
уређује се законом. Између различитих студијских програма може се вршити преношење 
ЕСПБ бодова. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (дати са највише 500 речи у случају универзитета или академије струковних студија) 

Опис квалификације које означавају завршетак основних струковних студија  

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија  

Опис квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија  

Опис квалификација које означавају завршетак специјалистичких академских студија  

Опис квалификација које означавају завршетак специјалистичких струковних студија  

Опис  квалификација  које  означавају  завршетак  докторских  студија   

(Сваки појединачни опис дати са највише 100 речи у случају високошколске институције) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 4: 
Табела 4.1. Збирни преглед студијских програма који се реализују на универзитету или 
академији струковних студија 

Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи   
Уверења о акредитацији студијских програма (само универзитети и академије струковних 
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студија)- Прилог 4.1,  
Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској 
установи -Прилог 4.2.  
Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа високошколске 
установе-Прилог 4.3 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент утврђује да ли су сви програми наведени у листи студијских програма прихваћени од 
стране надлежног органа, и чињенице у вези са тим уноси у коментар. Рецензент на основу описа 
квалификација и исхода студијских програма који су приказани у табели оцењује да ли студенти 
стичу квалификације које одговарају завршетку одређеног нивоа студија и да ли дати описи 
квалификација одговарају нивоима студија.  Рецензент констатује да ли установа има распоред 
часова наставе за студенте и да ли се настава у погледу броја група изводи у сладу са 
стандардима за одговарајуће научно односно уметничко поље. 

 

Стандард  5 : Научноистраживачки и уметнички рад 
Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки 
и уметнички рад. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Високошколска установа непрекидно осмишљава, припрема и реализује 

научноистраживачке и уметничке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне пројекте. 

5.2 Високошколска установа утврђује поступак и критеријуме за систематско праћење и 
оцењивање обима и квалитета научноистраживачког, односно уметничког рада наставног 
особља. 

5.3 Садржај и резултати научноистраживачког, уметничког и стручног рада установе усклађени 
су са циљевима високошколске установе и са националним и европским циљевима и 
стандардима високог образовања. 

5.4 Знања до којих високошколска установа долази спровођењем научноистраживачког и 
уметничког рада укључују се у наставни процес. 

5.5 Високошколска установа подстиче и обезбеђује услове наставном особљу да се активно бави 
научноистраживачким, уметничким и стручним радом и да што чешће објављује резултате 
тог рада.  

5.6 Високошколска установа обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим 
могућностима. 

5.7 У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког и уметничког рада универзитет, 
односно друга високошколска установа може бити оснивач центра за трансфер технологије, 
иновационог центра, пословно-технолошког парка и других организационих јединица. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис научноистраживачких и уметничкоистраживачких активности (не дуже од 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 5: 
Табела 5.1. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на 
универзитету 

Табела 5. 2. Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској 
установи  

Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке  
Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној 
календарској години  
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План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада-Прилог 5.1 
Документ о акредитацији установе као НИО – Прилог 5.2,  
Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5.3 ,  
Списак  најзначајнијих објављених резултата установе за претходну календарску годину 
(систематизован по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци)-Прилог 5.4 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент на основу података датих у табелама, опису и прилозима оцењује да ли установа 
припрема и реализује научноистраживачке и уметничке, стручне, националне и међународне 
пројекте. 

Рецензент оцењује да ли садржај и резултати научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
установе усклађени су са циљевима високошколске установе и са националним и европским 
циљевима и стандардима високог образовања, и да ли се знања до којих високошколска установа 
долази спровођењем научноистраживачког и уметничког рада укључују се у наставни процес. На 
основу приказаних података о научноистраживачком или уметничком раду рецензент оцењује да 
ли установа подстиче и обезбеђује услове наставном особљу да се активно бави 
научноистраживачким, уметничким и стручним радом и да ли објављује резултате тог рада. 
Рецензент образлаже оцену научноистраживачког и/или уметничког рада и коментарише 
постигнуте резултате. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене 
која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 6. Наставно особље  
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом научном, 
уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и циљева 
установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава остале 
додељене задатке. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Број наставника одговара потребама студијских програма које установа реализује. Укупан 
број наставника мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским 
програмима које установа реализује тако да наставник остварује просечно 180 часова 
активне наставе (предавања,  консултације, вежбе, практичан рад и теренски рад) годишње, 
односно 6 часова недељно.  Ангажовање по наставнику не може бити веће од 12 часова 
активне наставе недељно. Притом, од укупног броја потребних наставника најмање 70% 
мора бити у  сталном радном односу са пуним радним временом од укупног броја предмета 
на студијском програму за који се тражи дозвола за рад. За студијске програме у пољу 
уметности тај број не може бити мањи од 50%.Од укупног броја наставника потребних за 
обављање наставе по годинама студија за студијски програм за који се тражи дозвола за рад, 
академије струковних студија и високе школе струковних студија, изузев у пољу уметности, 
морају да имају најмање 50% наставника са стеченим научним називом доктора наука. 

6.2 Број сарадника одговара потребама остварења студијских програма. Укупан број сарадника 
мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским програмима које 
установа реализује а да при томе сваки сарадниk остварујe просечно 300 часова активне 
наставе годишње, односно просечно 10 часова активне наставе недељно, осим у пољу 
уметности. 

6.3 Научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-
научном односно образовно-уметничком пољу и нивоу њихових задужења. Квалификације 
се доказују дипломама, објављеним радовима, уметничким делима, као и евиденцијом  о   
педагошким    квалитетима    и    одговарајућем    професионалном искуству. 

6.4 Уколико високошколска установа на пословима сарадника у настави запошљава    студенте 
дипломских академских или специјалистичких студија, они морају имати просек оцена на 
основним студијама најмање осам (8). 

6.5 Високошколска установа бира у звање асистента студента докторских студија који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и који 
показује смисао за наставни рад. Високошколска установа обезбеђује довољан број 
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асистената за квалитетно извођење студијских програма и континуeлно подмлађивање 
наставничког кадра. 

Установа обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно, уметничко и професионално 
напредовање и развој. Установа обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научни, 
уметнички и истраживачки рад, учешће на домаћим и међународним научним скуповима, 
прикупљање потребне литературе, планирање и извођење истраживања. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 300 речи, за високошколску установу а до 1000 речи за универзитет и академију 
струковних студија) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 6: 
Табела. 6.1. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету  
Табела. 6.2. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих на универзитету 
Табела. 6.1А. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на академији струковних 
студија  

Табела. 6.2А. Преглед броја сарадника  по звањима ангажованих  на академији струковних 
студија  

Табела 6.3.  Листа ангажованих наставника  
Табела 6.4. Листа ангажовани сарадника   
Табела 6.5. Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима 

Извештај 1. Број наставника према потребама студијских програма које установа остварује 
(извештај може да буде у овој форми или се као прилог даје извештај који ће се добити из уноса 
података о студијском програму у електронски формулар) 

Извештај 2. Број сарадника према потребама студијских програма које установа остварује 
(извештај може да буде у овој форми или се као прилог даје извештај који ће се добити из уноса 
података о студијском програму у електронски формулар) 

Установа након што је попунила електронске формуларе за студијске програме треба да 
приложи све Извештаје добијене из електронског уноса  као прилог у документацији за установу.   

Копије радних књижица наставног особља-Прилог 6.1,  
Правилник о избору наставника –Прилог 6.2 ,  
Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом –Прилог 6.3,   
Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – 
Прилог 6.4 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент констатује укупан број наставника ангажован на студијском програму, утврђује да ли 
су за све наставнике ангажоване са пуним радним временом приложене радне књижице, и да ли 
су за све наставнике ангажоване са непуним радним временом приложени одговарајући уговори 
и сагласности, као  и да ли су испуњени законски услови везани за датуме избора и године 
живота. Ове податке даје и нумерички. Ако се листа наставника разликује од утврђених података 
рецензент уноси број наставника за које нису приложена документа о ангажовању, број 
наставника чије године живота превазилазе законом прописану границу (67) као и број 
наставника чији је изборни период по закону истекао. На основу приложених докумената и 
извештаја рецензент у извештај уноси број наставника запослених у установи са 100% радног 
времена.  

Рецензент затим на основу извештаја и табела које је установа приложила уноси податке о 
часовима активне наставе на недељном нивоу коју држе наставници и проценат часова активне 
наставе које изводе наставници са ангажовани са 100% радног времена.  Рецензент уноси затим, 
из извештаја и табела податке о потребном броју наставника и просечно оптерећење наставника 
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на свим студијским програмима. Рецензент такође утврђује број наставника чије је ангажовање 
на свим студијским програмима или укупно ангажовање веће од 12 часова недељно.  За 
реализацију студијских програма струковних студија, изузев у пољу уметности, рецензент 
утврђује да ли најмање 50% наставника има звање доктора наука. 

На основу приложених података рецензент утврђује да ли број сарадника одговара потребама 
остварења студијских програма. Укупан број сарадника мора бити довољан да покрије укупан 
број часова наставе на студијским програмима које установа реализује а да при томе сваки 
сарадниk остварујe просечно 300 часова активне наставе годишње, односно просечно 10 часова 
активне наставе недељно, осим у пољу уметности. У извештај рецензент уноси просечно 
оптерећење сарадника на свим студијским програмима.  

 Рецензент пореди податке са подацима који су дати у извештајима који следе из електронских 
формулара.  

Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 7. Ненаставно особље   
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева студијских 
програма високошколске установе. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Високошколска установа има најмање једног библиотекара. Високошколска установа на 

којој студира преко 500 студената има најмање два библиотекара са високим образовањем и 
једног књижничара. На струковним студијама високошколска установа на којој студира 
преко 500 студената има једног библиотекара са високим образовањем и једног 
књижничара. 

7.2 Високошколска установа на којој студира до 500 студената, организује студентску службу 
са најмање два извршиоца и додатно једног извршиоца за 1000 студената и још по једног 
извршиоца на сваких наредних 2000 студената.  

7.3 Високошколска установа има најмање једног извршиоца са високим образовањем на 
пословима информационог система.   

7.4 Високошколска установа има најмање једног извршиоца – дипломираног правника - на 
пословима секретара. 

 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 100 речи) 

 

 
 

Показатељи и прилози за стандард 7: 
Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  
високошколској установи  

Табела 7.1 А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа 
стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са 
студентима  
Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1-Прилог 7.1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент утврђује да ли постоји довољан број квалификованог особља за обављање 
библиотечких и послова информационих система. Ако установа има студијске програме у пољу 
природно-математичких и техничко-технолошких наука рецензент утврђује да ли постоји 
одговарајући број квалификованог особља за обављање одговарајућих послова. 
Осим тога рецензент проверава да ли постоји довољан број квалификованог особље за обављање 
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секретарских послова и послова студентске службе. Рецензент поред оцене о испуњености 
стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 8. Студенти   
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на 
основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове   
студентима за успешно савладавање студијских  програма. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Високошколска установа расписује конкурс за упис на студије. Конкурс садржи: број 

студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа 
кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени 
редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из 
буџета. 

8.2 Број студената који високошколска установа уписује мора бити усклађен са кадровским, 
просторним и техничко-технолошким могућностима. 

8.3 Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу 
склоности и способности, у складу са статутом високошколске установе. Редослед кандидата 
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата на 
пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности.  

8.4 Високошколска установа непрекидно и систематски прати успех студената и њихово 
напредовање на сваком од студијских програма које изводи и предузима мере подршке у 
случају незадовољавајућег успеха студената. 

8.5 Успешност студента у савлађивању појединог предмета непрекидно се прати и вреднује 
током извођења наставе. Укупна оцена студента на једном предмету се састоји од оцене коју 
је студент добио за предиспитне обавезе и за показано знање на испиту. Минимално учешће 
оцене коју студент добија током наставе у укупној оцени је 30%, а максимално 70%.  

8.6 Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски односно научни назив у 
складу са законом. Својство студента престаје у случајевима предвиђеним законом.     

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 500 речи) 

 

 

  

Показатељи и прилози за стандард 8: 
Табела 8.1. Збирни преглед броја студената по пољима на универзитету или академији 
струковних студија  

Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у 
високошколској установи 

Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у 
предходне три школске године 

Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години  
Конкурс за упис студената у текућу школску годину-Прилог 8.1.  
Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 8.2 
Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години-Прилог 8.3     
Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама Прилог 8.4  
Подаци о студентском парламенту-Прилог 8.5       

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
На основу прилога рецензент утврђује да ли конкурс за упис студената садржи: број студената за 
одређене студијске програме, услове за упис, и висину школарине да ли је приложена ранг листа  
кандидата. 
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На основу описа и података датих у табелама рецензент проверава  да ли високошколска 
установа непрекидно и систематски прати успех студената.   

На основу прилога о пролазности по предметима и годинама рецензент оцењује  да ли установа 
прати  успешност студента у савлађивању појединог предмета. Рецензент поред оцене о 
испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 9. Простор и опрема           

Високошколска установа обезбеђује простор  и опрему неопходне за  квалитетно извођење свих 
облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно 
образовно-уметничким пољима. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе, и то: 

- објекте са најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно 2 м2 по студенту за 
извођење наставе по сменама, осим за поље уметности; 

-  амфитеатре, учионице, лабораторије односно друге просторије за извођење наставе, 
као и библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама  образовног процеса 
одређеног образовно-научног, односно образовно-уметничког поља; 

- одговарајући радни простор за наставнике и сараднике: 
- место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

9.2 Високошколска установа обезбеђује простор за административне послове и то најмање две 
канцеларије за потребе студентске службе и секретаријата.   

9.3 Простор који обезбеђује високошколска установа за потребе наставе и за потребе управе, 
мора да задовољи одговарајуће урбанистичке, техничко технолошке и хигијенске услове. 
Простор мора бити у објектима који имају потребне грађевинске и употребне дозволе. 
Уколико објекти за потребе наставе и управљања нису у власништву високошколске 
установе или јој нису дати на коришћење, она обезбеђује закуп тих објеката за период од 
најмање пет година.   

9.4 Високошколска установа обезбеђује потребну техничку опрему за савремено извођење 
наставе у складу са потребама студијског програма.  

9.5 Високошколска установа обезбеђује опрему и извођење наставе у складу са здравственим и 
сигурносном стандардима о чему обавештава студенте.  

9.6 Високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског парламента. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 200 речи) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 9: 
Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – 
универзитету или академији струковних студија 

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи  
Табела 9. 2А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора 
који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе  

Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској 
установи  

Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу -   (опрема вредна више 
од 100.000 ЕУ) 
Табела 9.5  Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима  

Доказ о власништву,  уговори о коришћењу или уговори о закупу-Прилог 9.1 
Извод из књиге инвентара –Прилог 9.2 
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Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Укупан број студената на студијском програму се рачуна као број студената који се уписује  у 
прву годину помножен бројем година трајања студијског програма. Укупан број студената у 
високошколској установи која се акредитује рачуна се као укупан број студената на свим 
студијским програмима. 

Рецензент на основу анализе података датих у табелама и прилозима Рутврђује да ли 
високошколска установа обезбеђује простор за извођење наставе.  

Минимални потребан простор се рачуна тако што се укупна бруто квадратура (К) дели укупним 
бројем студента (С) и тај однос треба да буде већи од 2м2/студенту у свим случајевима сем у 
пољу уметности, где је минимални потребни простор по студенту 5 м2 /студенту нето.   

Други начин израчунавања потребног простора је: (студенти који се уписују на прву годину свих 
студијских програма у установи + студенти који студирају у установи тренутно  – студенти у 
завршним годинама свих студијских програма)/бруто простор у установи.  И у овом случају би 
тај однос требало да буде већи од 2м2/студенту у свим случајевима. Упроцени испуњености овог 
стандарда у обзир би се узео први или други критеријум, у зависности од тога шта је повољније 
за установу.  

Рецензент на основу приложене листе просторија и броја места у њима утврђује да ли је простор 
у складу са потребама  образовног процеса одређеног образовно-научног, односно образовно-
уметничког поља, да ли постоји одговарајући радни простор за наставнике и сараднике као и да 
ли постоји место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента. 

Рецензент посебно цени да ли постоји одговарајући лабораторијски простор ако установа 
акредитује студијске програме у пољу природно-математичких или техничко-технолошких 
наука. 

Рецензент обавезно утврђује на основу прилога да ли је простор у власништву високошколске 
установе, да ли је дат на коришћење или је узет у закуп које несме бити краћи од 5 година. Овај 
податак рецензент обавезно уноси у простор за коментар. Ако установа користи већи број 
објеката на различитим локацијама, рецензент је у обавези да то у свом извештају наведе. За све 
просторе који се користе, рецензент констатује да ли су као прилози дате потребне грађевинске и 
употребне дозволе.  

На основу података датих у табелама и прилогу рецензент цени да ли установа обезбеђује 
потребну техничку опрему за савремено извођење наставе у складу са потребама студијског 
програма и да ли је извођење наставе у складу са здравственим и сигурносном стандардима.  

Рецензент констатује да ли високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског 
парламента. 

Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцена које се односе на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка 
Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за 
извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних 
задатака. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која својим нивоом и 

обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и уметничком 
раду. Библиотека располаже са најмање 1000 библиотечких јединица из области из које 
изводи наставни процес. 

10.2 Високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком 
литературом, училима и помоћним наставним средствима. Учила и помоћна наставна 
средства морају бити расположиви на време и у броју довољном да се обезбеди нормално 
одвијање наставног процеса. 

10.3 Високошколска установа располаже информационом опремом, која је неопходна за 
студирање и научноистраживачки и уметнички рад. Високошколска установа обезбеђује 
најмање једну рачунарску учионицу са најмање 20 рачунара  и са приступом интернету. 
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Високошколска установа обезбеђује неопходну обуку наставника, сарадника и студената у циљу 
ефективног коришћења библиотеке и осталих информационих ресурса. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (до 200 речи) 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 10: 
Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или 
академији струковних студија 

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи 
Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који 
су доступни студентима  

Извод из библиотечке књиге инвентара-Прилог 10.1 
Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој-Прилог 10.2 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент на основу података датих у табелама и прилозима проверава и утврђује да ли 
високошколска установа има библиотеку снабдевену литературом која својим нивоом и обимом 
обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком и уметничком раду, да ли 
библиотека располаже са најмање 1000 библиотечких јединица из области из које изводи 
наставни процес, имајући у виду образовно-научна односно образовно уметничка поља у којима 
установа реализује студијске програме. Рецензент на основу анализе података датих у табелама и 
прилозима утврђује да ли високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета 
одговарајућом уџбеничком литературом. 

Рецензент у свом извештају наводи број рачунара у рачунарским лабораторијама који су 
доступни студентима, дајући коментар да ли је број рачунара у складу са бројем студената који 
студира у високошколској установи. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје 
образложење оцена које се односе на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 11. Извори финансирања 
Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење 
наставе најмање за период трајања студијског програма.  

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Високошколска установа остварује позитивне финансијске резултате у периоду од најмање 

три године.  

11.2 Високошколска установа има јавности доступан финансијски план за период законом 
прописаног трајања студијског програма, који је саставни део пословног плана 
високошколске установе. Финансијски план садржи јасно представљене будући планиране 
приходе и расходе по врстама и динамици.  

Уколико је неопходно, високошколска установа обезбеђује потребне банкарске кредите и 
гаранције. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (не више од 300 речи)  

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 11: 
Финансијски извештаји за последње три године-Прилог 11.1 
Финансијски план за текућу годину-Прилог 11.2 
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Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент констатује да ли је установа приложила финансијске резултате за најмање три године. 
Рецензент анализирајући прилоге дате као доказ о испуњености овог стандарда оцењује да ли  су 
извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење 
наставе студијских програма. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење 
оцена које се односе на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета  
Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду 

Упутства за примену стандарда 12: 
12.1 Високошколска установа утврђује јасно и подробно формулисану стратегију обезбеђења 

квалитета наставног процеса, управљања високошколском установом, ненаставних 
активности као и услова рада и студирања, која је достаупна јавности.  

12.2 Високошколска установа образује посебну комисију за обезбеђење квалитета, из реда 
наставника, сарадника, ненаставног особља и студената.  

12.3 Високошколска установа спроводи у пракси утврђену стратегију обезбеђења квалитета и 
у том циљу предузима потребне активности за реализацију стратегије обезбеђења 
квалитета и предузима мере за отклањање уочених неправилности. Високошколска 
установа посебно прати квалитет извођења наставе, обављања испита, успешност 
студената у студирању у целини и на појединачним предметима, квалитет уџбеника и 
предузима потребне мере за отклањање уочених недостатака. 

12.4 Студенти имају активну улогу у доношењу и спровођењу стратегије обезбеђења 
квалитета. Посебно је значајна оцена квалитета наставног процеса која се утврђује 
анкетирањем студената.  

12.5 Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се у 
интервалима од највише три године. У поступку самовредновања разматра се и оцена 
студената о квалитету наставног процеса.  

12.6 Високошколска установа има општи акт о уџбеницима.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 100 речи) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 12: 
Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет 
Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе – Прилог 12.1,  
Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 12.2 
Правилник о уџбеницима-Прилог 12.3  
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – 
Прилог 12.4 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент проверава  да ли је орган управљања високошколске установе донео стратегију 
обезбеђења квалитета и да ли је тај документ доступан јавности. Оцену о испуњености овог 
стандарда уписује у  простор за коментар. Рецензент процењује стратешко планирање Установе у 
високом образовању и ресурсе који су неопходни за постизање тих циљева. Рецензент даје 
описну оцену процењујући  опредељење високошколске установе  за изградњу организационе 
културе квалитета. 

Посебно се коментаришу и оцењују: Мере за обезбеђење, контролу и унапређење  квалитета; 
субјекти обезбеђења квалитета; области обезбеђивања квалитета. Рецензент посебно оцењује 
Извештај о самовредновању, анализирајући садржај прилоге и описе. 
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Стандард 13. Јавност у раду  
Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом 
раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим 
лицима. 

Упутства за примену стандарда 13: 
13.1 Информација коју високошколска установа објављује омогућава студентима и 

потенцијалним студентима да донесу одговарајуће одлуке о свом образовању.  

13.2 Високошколска установа објављује основне задатке, циљеве, очекиване образовне исходе, 
опис студијских програма и опис предмета које нуди, услове уписа и преноса ЕСПБ 
бодова, износ школарине, статус установе и њену акредитацију, стратегију обезбеђења 
квалитета, финансијске резултате и друге релевантне податке. 

Високошколска установа објављује листу наставника и сарадника са подацима о њиховим 
квалификацијама и ангажовању у високошколској установи. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 100 речи) 

 

 
 

Показатељи и прилози за стандард 13: 
Публикације као што су Информатор за студенте, Водич за студенте, позив на сајт установе на 
коме се налазе подаци - Прилог 13. 1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент увидом у прилоге и прегледом сајта установе анализира да ли је установа јавно 
објавила основне задатке, циљеве, очекиване образовне исходе, опис студијских програма и опис 
предмета које нуди, услове уписа и преноса ЕСПБ бодова, износ школарине, статус установе, 
стратегију обезбеђења квалитета, финансијске резултате листу наставника и сарадника са 
подацима о њиховим квалификацијама и ангажовању у високошколској установи, и друге 
релевантне податке. 

Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцена које се односе на 
испуњеност овог стандарда. 
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4. СТАНДАРДИ И УПУТСТВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА 
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4.1. СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
 
Стандард 1. Структура студијског програма 
Стандард 2. Сврха студијског програма 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Стандард 5: Курикулум 
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Стандард 7: Упис студената 
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Стандард 9: Наставно особље 
Стандард 10: Организациона и материјална средства 
Стандард 11: Контрола квалитета 
Стандард 12: Студије на даљину 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Сваки студијски програм мора да има следеће елементе: 

а.  назив и циљеве студијског програма; 

б.  врсту студија и исход процеса учења; 

в.  стручни, академски, односно научни назив; 

г.  услове за упис на студијски програм; 

д.  листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем; 

ђ.  начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија; 

е.  бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса 
бодова (ЕСПБ); 

ж. бодовну вредност завршног рада на основним, специјалистичким и дипломским 
академским студијама, односно докторске дисертације, исказану у ЕСПБ бодовима; 

з.  предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

и.  начин избора предмета из других студијских програма; 

ј.   услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија; 

к. друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

1.2 Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова. 

а.  Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова. 

б.  Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова. 

в.  Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова. 

г.  Мастер академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када је претходно на основним 
академским студијама остварен обим од 240 ЕСПБ бодова и најмање 120 ЕСПБ бодова 
када је претходно на основним академским студијама остварен обим од 180 ЕСПБ бодова. 

д. Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно 
завршене мастер академске студије. 

ђ.  Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова када је претходно на основним 
академским и дипломским академским студијама остварен обим студија од најмање 300 
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ЕСПБ бодова. 

е.  Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано 
у оквиру основних академских и дипломских академских студија, са укупним обимом од 
највише 360 ЕСПБ бодова. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 
јавности. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Сврха студијског програма је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и 

занимања. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено 
оправдане и корисне. 

2.2 Сврха студијског програма мора бити у складу са основним задацима и циљевима 
високошколске установе на којој се програм изводи. 

2.3 Сврха реализације студијског програма мора бити јасно и недвосмислено формулисана. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. 

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и академских вештина, као и 

методе за њихово стицање. Циљеви такође могу да укључе развој креативних способности и 
овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије. 

3.2 Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи. 

3.3 Циљеви реализације студијског програма морају да буду јасно и недвосмислено 
формулисани. 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности 
које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1   Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

- анализе, синтезе и предвиђања решења и последица; 
- овладавања методама, поступцима и процесима истраживања; 
- развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; 
- примене знања у пракси; 
- развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и 
међународним окружењем; 

- професионалне етике. 
4.2   Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 

способности: 

- темељног познавања и разумевања дисциплине одговарајуће струке; 
- решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака; 
- повезивања основних знања из различитих области и њихове примене; 
- праћења и примене новина у струци; 
- развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

- употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима 
одговарајућег подручја. 
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Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 
модула и њихов опис. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Структура курикулума обухвата распоред предмета и модула по семестрима, триместрима, 

односно блоковима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. 

5.2 Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, 
име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове 
за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе, 
начин провере знања и оцењивања и друге податке. 

5.3 У структури студијског програма на основним академским студијама, осим за поље 
уметности, заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и 
то: 

- академско-општеобразовне - око 15 %, 

- теоријско-методолошке - око 20 %, 

- научно, односно уметничко-стручне - око 35 % и 

- стручно-апликативне - око 30 %. 

5.4 У структури студијског програма на основним струковним студијама, осим за поље 
уметности, заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и 
то: 

- академско-општеобразовне - око 15 %, 

- стручне, односно уметничко-стручне - око 40 % и 

- стручно-апликативне - око 45 %. 

5.5 У структури студијског програма, осим у пољу уметности, изборни предмети заступљени су 
са најмање 20 % у односу на укупан број ЕСПБ бодова на основним студијама и са најмање 
30 % у односу на укупан број ЕСПБ бодова на дипломским студијама. 

 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 
уметности у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредив 
је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Студијски програм нуди студентима најновија научна, уметничка, односно стручна сазнања 

из одговарајуће области. 

6.2 Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен је са другим програмима 
високошколске установе. 

6.3 Студијски програм је усклађен са најмање три акредитована програма иностране 
високошколске установе, од којих су најмање два из високошколских установа европског 
образовног простора. 

6.4 Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно 
специфичним стандардима за акредитацију. 

6.5 Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 
студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. 

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвним потребама и својим ресурсима уписује студенте 
на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере 
њиховог знања, склоности и способности. 
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Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Број студената који се уписују на одговарајући студијски програм утврђује се на основу 

расположивих просторних и кадровских могућности високошколске установе. 

7.2 Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису одговарају природи 
студијског програма и начин те провере одговара карактеру студијског програма и објављује 
се у конкурсу. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број ЕСПБ 

бодова, у складу са студијским програмом. 

8.2 Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент 
остварује када са успехом положи испит. 

8.3 Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савлађивању 
одређеног предмета и применом јединствене методологије високошколске установе за све 
студијске програме. 

8.4 Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током 
наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да остварина 
предмету је 100. 

8.5 Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита. Минимални број поена које студент може да стекне испуњавањем 
предиспитних обавеза током наставе је 30, а максимални 70. 

8.6 Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин 
стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу 
сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и 
полагањем испита. 

8.7 Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 
(одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао 
испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања 
и вештина. 

 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље с потребним научним, 
уметничким и стручним квалификацијама. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета и броја 

часова на тим предметима. Укупан број наставника мора бити довољан да покрије укупан 
број часова наставе на студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 
часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад, и теренски рад) 
годишње, односно 6 часова недељно. Од укупног броја потребних наставника најмање 70 % 
мора бити у сталном радном односу са пуним радним временом, а за студијске програме у 
пољу уметности тај број не може бити мањи од 50 %. За реализацију студијских програма 
струковних студија, изузев у пољу уметности, потребно је најмање 50 % наставника са 
звањем доктора наука. 

9.2 Број сарадника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета и броја 
часова на тим предметима. Укупан број сарадника на студијском програму мора да буде 
довољан да покрије укупан број часова наставе на том програму, тако да сарадници 
остварују просечно 300 часова активне наставе годишње, односно 10 часова недељно, осим у 
пољу уметности. 

9.3 Научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља одговарају 
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образовнонаучном и образовно-уметничком пољу и нивоу њихових задужења. Наставник 
мора да има најмање пет референци из уже научне, уметничке, односно стручне области из 
које изводи наставу на студијском програму. 

9.4 Подаци о наставницима и сарадницима (ЦВ, избори у звања, референце) морају бити 
доступни јавности. 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничкотехнолош ки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског 
програма и предвиђеном броју студената. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 За извођење студијског програма високошколска установа обезбеђује одговарајући простор 

за извођење наставе, односно објекте са најмање 4 м2 бруто простора по студенту, односно 
2 м2 за извођење наставе по сменама, осим за поље уметности. 

10.2 Високошколска установа има амфитеатре, учионице, лабораторије или сличне просторије 
за извођење наставе, библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама студијског 
програма, примерене одређеним образовно-научним, односно образовно-уметничким 
пољима. Високошколска установа обезбеђује место у амфитеатру, учионици и 
лабораторији за сваког студента на студијском програму. 

10.3 Високошколска установа обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење 
наставе. 

10.4 Библиотека располаже са најмање 100 библиотечких јединица релевантних за извођење 
студијског програма високошколске установе. 

10.5 Високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком 
литературом, училима и помоћним средствима која су расположива на време и у довољном 
броју за нормално одвијање наставног процеса тог студијског програма. 

10.6 За извођење студијског програма обезбеђена је потребна информациона технологија. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета 
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење 

његове реализације и предузимање мера за унапређење квалитета у погледу курикулума, 
наставе, наставног особља, оцењивања студената, уџбеника и литературе. 

11.2 Контрола квалитета студијског програма се обавља у унапред одређеним временским 
периодима који за самовредновање износи највише три године, а за спољашњу проверу 
квалитета највише пет година. 

11.3 У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и њихова 
оцена квалитета програма. 

 

Стандард 12: Студије на даљину 
Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је 
ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и 
свако образовно-научно и образовно-уметничко поље ако наставни садржај, подржан располож 
ивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво 
знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и 
у случају уобичајеног начина реализације студијског програма. 

Програм 
12.1 Садржај предмета студијског програма је савремено конципиран и прилагођен учењу на 
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даљину са назначеним потребним временом за консултације. 

12.2 Наставни материјал у погледу квалитета, садржаја и обима у потпуности одговара 
циљевима образовања, наставном плану и програмима предмета и прилагођен је за 
самостално успешно овладавање потребним знањем. 

12.3 Упутства за учење која обезбеђује високошколска установа садрже конкретне предлоге и 
сугестије у вези стратегије учења студената и самосталне провере знања. 

 
Оцењивање и напредовање студената 
12.4 Подсистем за проверу знања студената је интегрисан у систем за управљање процесом 

учења на даљину и подржава различите облике учења и провере знања (консултације, 
самопровера, предиспитне провере, извештаји, испит). 

12.5 Испит се полаже у седишту високошколске установе, односно у објектима наведеним у 
дозволи за рад високошколске установе. 

 
Наставно особље 
12.6 Високошколска установа има квалификовано и компетентно наставно особље за извођење 

студијског програма који се реализује студијама на даљину. Наставници су одговорни за 
писање наставног материјала, тестова за предиспитне провере и за завршни испит, као и за 
усклађивање свих активности на савлађивању потребног знања. 

12.7 Један наставник покрива највише три предмета у семестру. Консултације са студентима 
обављају наставници или сарадници. Један наставник, односно сарадник може да обавља 
консултације са највише 80 студената у једном семестру. 

12.8 Потребан број наставника и сарадника у сталном радном односу је 70 % од минималног 
броја наставника и сарадника који су потребни за извођење студијског програма. У случају 
када се исти студијски програм истовремено остварује на уобичајен начин и учењем на 
даљину, укупан потребан број наставника и сарадника одређује се као код уобичајеног 
начина извођења студија, при чему један наставник може да обавља консултације са 
највише 80 студената из обе студијске групе, просечно по семестру. 

 
Ресурси (опрема, библиотека, простор) 
12.9 Високошколска установа обезбеђује опрему и комуникационо-информатичке технологије 

за успостављање и одржавање двосмерне комуникације на линији наставник – студент 
ради реализације образовних активности на даљину (делови наставе, консултације, 
самопровере, провере знања у склопу предиспитних обавеза, пројекти, семинарски радови 
и сл.). У оквиру система за управљање процесом учења на даљину високошколска установа 
мора да обезбеди: 

а. једну сопствену или закупљену интегрисану рачунарску платформу (ДЛС – Дистанце 
Леарнинг Сyстем) са специјализованим софтвером за смештај и дистрибуцију 
мултимедијалних наставних садржаја намењених за самостално усвајање (текст, звучне 
и видео информације) и за комплетно управљање процесом учења; 

б. различите облике наставе: јавно емитовање временски планираног наставног догађаја 
(емитовање предавања или дискусија наставника/стручњака снимљене уз помоћ видео 
камера уживо или раније направљеног и припремљеног видео снимка), испоруку 
предавања и мултимедијалних наставних материјала са сервера и консултације за 
вођено и неформално путем дискусионих форума; 

в. јединствен кориснички интерфејс који подржава више категорија корисника, укључујући 
студенте, наставнике и административно особље; 

г. квалитетну двосмерну комуникацију наставника и сарадника са студентима која 
омогућава услуге електронске поште, дискусионих форума и дискусија у реалном 
времену; 

д. могућност евидентирања времена које студент проведе на проучавању наставног 
материјала и проверу и оцењивање студената помоћу тестова, а уз подршку и под 
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контролом специјализованог софтверског пакета; 

ђ. високу поузданост система кроз одговарајући систем контроле приступа и заштите 
садржаја 

12.10.  Високошколска установа обезбеђује приступ сопственој или другим одговарајућим 
библиотекама, а посебно организацијама које су специјализоване за испоруку у 
електронском облику уџбеника и других наставних и научних публикација. 

12.11.  Високошколска установа располаже простором који по величини и условима обезбеђује 
нормално обављање завршног испита, рад административног особља и смештај и рад на 
одржавању интегрисане рачунарске платформе за подршку учењу на даљину. 

12.12.  У циљу побољшања квалитета консултација, високошколска установа може да оснује 
консултационе центре географски удаљене од седишта установе који имају 
информационо-комуникациону основу интегрисану у систем за учење на даљину, 
стручну литературу и омогућавају практично вежбање. 
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4.2. ДОПУНА СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА У ОКВИРУ ОДРЕЂЕНОГ ОБРАЗОВНО-НАУЧНОГ, 

ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКОГ ПОЉА 
 
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 5. Курикулум 
За образовно-научно поље природно-математичких наука утврђују се посебне способности за 
акредитовани студијски програм, водећи рачуна о међународно прихваћеним компетенцијама за 
дату струку. 

 

Стандард 9. Наставно особље 

Настава је организована тако да у групи за предавања на основним студијама има до 80 
студената, у групи за вежбе до 25 студената и у групи за лабораторијске вежбе до 15 студената. 

Настава је организована тако да у групи за предавања на дипломским студијама има до 25 
студената, у групи за вежбе до 15 студената и у групи за лабораторијске вежбе до 10 студената. 

Наставник мора да има најмање пет репрезентативних референци из образовно-научне области у 
којој изводи наставу на студијском програму, које укључују: монографије, књиге, прегледне 
чланке, научне и стручне радове, уџбеник, практикум или збирку задатака, патенте и софтверска 
решења. 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 
За образовно-научно поље природно-математичких наука обезбеђује се додатни лабораторијски 
простор за извођење експерименталне наставе, услови за наставу на терену и други услови у 
складу са потребама студијског програма и броја студената на предметима из којих се изводи 
експериментална настава. 

 
 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 9. Наставно особље 
За квалитетно извођење студијских програма у пољу друштвено-хуманистичких наука потребно 
је испунити нормативе у погледу броја студената по наставним групама, тако да је: 

- величина групе за предавања на основним студијама за академско-општеобразовне и 
теоријско-методолошке предмете до 300 студената, а за научно-стручне и стручно-
апликативне до 200 студената; 

- величина групе за вежбе на основним студијама за академско-општеобразовне и теоријско-
методолошке предмете до 50 студената, а за научно-стручне и стручно-апликативне до 30 
студената; 

- величина групе за предавања на дипломским студијама до 50 студената; 

- величина групе за вежбе на дипломским студијама до 25 студената. 

 

 

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 5. Курикулум 

Курикулум Студијског програма дипломских академских студија из одговарајућих научних 
области у оквиру образовног научног поља медицинских наука мора да садржи обавезно „језгро“ 
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и могућности за специјалне студијске модуле. Специјални студијски модули треба да буду из 
предмета непосредно везаних за медицину, било да су лабораторијски или клинички, биолошки 
или бихејвиорални, оријентисани на истраживања или дескриптивни. Курикулум Студијског 
програма треба да садржи и изборне предмете. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Интегрисане академске студије првог и другог степена (студије медицине), за стицање 
академског и стручног звања „доктор медицине“, трају 6 година или 5.500 часова теоретске и 
практичне наставе, самосталног рада студената и праксе у здравственим установама у складу са 
Директивом 2005/36/ЕК Европског парламента и Савета Европе од 7. септембра 2005. о 
признавању професионалних квалификација у делу који се односи на докторе медицине. 

Сврха Директиве 93/16 Европског савета је олакшање слободног кретања доктора медицине 
путем узајамног признавања примарних и специјалистичких квалификација држављана ЕЕА 
(европске економске регије). 

 

Стандард 9. Наставно особље 

Укупан број наставника мора да буде довољан да покрије укупан број часова наставе на 
студијским програмима које високошколска установа реализује, тако да наставник остварује 
просечно 120 часова годишње, односно 4 часа недељно. Максимално ангажовање по наставнику 
не може бити веће од 12 контакт часова недељно. У број часова улази ангажовање наставника на 
свим акредитованим студијским програмима, као и ангажовање наставника у оквиру 
здравствених специјалистичких студија (специјалистичке студије у складу са прописима о 
здравственој заштити) и студија ужих специјализација које су регулисане прописима о 
здравственој заштити. 

Максималан број студената у групи за практичну наставу на претклиничким предметима је 10, а 
на клиничким је пет. Максималан број студената у групи за теоријску наставу је 80. 

Научна способност наставника и сарадника вреднује се у складу са прописима којим се уређује 
образовање и научна делатност. 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 
Лабораторије, односно наставне базе за извођење практичне наставе на претклиничким 
предметима капацитетом и величином одговарају броју студената који се уписују и 
специфичностима студија и наставних предмета, тако да капацитет не буде мањи од 20 % од 
укупног броја уписаних студената. 

Клиничка обука студената захтева повезаност универзитета, тј. медицинских факултета са 
клиникама као партнерима у медицинском образовању. 

Клиничке базе и клинички наставни капацитети морају да покривају одговарајуће клиничке 
предмете студијског програма. Високошколска установа у оквиру образовно-научног поља 
медицинских наука склапа уговоре о сарадњи којима се дефинишу одговорности сваке стране са 
сваком клиником коју користи као наставну базу. 

 

 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Савлађивањем студијског програма студент стиче следеће опште и предметно-специфич- 

не способности: 

- пројектовања, организације и контроле производње; 

- да самостално врши експерименте, врши статистичку обраду резултата, формулише и 
доноси закључке; 

- да на одговарајући начин напише и да презентује резултате рада. 
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Студент стиче знања и вештине: 

- за очување животне средине; 

- за економично коришћење природних ресурса Републике Србије, у складу са принципима 
одрживог развоја. 

У области биотехничких наука, студент стиче знање и вештине: 

- за производњу здравствено безбедне хране; 

- у подручју пољопривреде и шумарства за производњу биљних и животињских врста као 
живих организама. 

 

Стандард 5. Курикулум 
Саставни део курикулума студијских програма за основне и мастер студије у области техничко-
технолошких наука је стручна пракса и практичан рад у трајању од најмање 45 часова, која се 
реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за обављање 
иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој 
делатности, у привредним друштвима и јавним установама. 

У области биотехничких наука, у подручју пољопривреде и шумарства, студенти током основних 
студија реализују радну праксу у трајању од најмање 45 часова, производну праксу у трајању од 
најмање 45 часова и технолошко-организациону праксу у трајању од најмање 45 часова. 

 

Стандард 9. Наставно особље 

За квалитетно извођење студијских програма основних и дипломских академских студија у пољу 
техничко-технолошких наука потребно је да високошколска установа испуни нормативе у 
погледу броја студената по наставним групама. За основне студије величина групе за предавања 
је до 180 студената, групе за вежбе до 60 студената и групе за лабораторијске вежбе до 20 
студената. За квалитетно извођење студијских програма дипломских студија величина групе за 
предавање је до 32 студента, групе за вежбе до 16 студената и групе за лабораторијске вежбе до 8 
студената. 

Репрезентативне референце наставног особља у техничко-технолошким наукама су: научни и 
стручни радови објављени у међународним и домаћим часописима, радови штампани у 
зборницима са научних и стручних скупова, монографије, уџбеници, прегледни чланак, збирка 
задатака, практикум, патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи, нове 
биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије. 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 

За извођење студијских програма морају бити обезбеђене одговарајуће наставно-научне базе, 
сопствене и у привреди.  

Сопствене наставно-научне базе су: наставне лабораторије, научне и истраживачко-развојне 
лабораторије, технички центри и друге научне, истраживачко-развојне и иновационе јединице у 
саставу високошколске установе. 

Наставно-научне базе у привреди су: институти, центри изузетних вредности, организације за 
обављање иновационе активности, организације за пружање инфраструктурне подршке 
иновационој делатности и предузећа за производњу хране, репроматеријала, опреме и услуга. 

Наставне базе су опремљене потребном мерном, демонстрационом, рачунарском и 
информационо-комуникационом опремом за извођење наставних активности експерименталног, 
демонстрационог и симулационог карактера из свих предмета у оквиру група научностручних и 
стручно-апликативних предмета. 

У области биотехничких наука морају бити обезбеђена одговарајућа огледна добра у поседу 
високошколске установе или по основу коришћења у закуп, укупне површине од најмање 100 ха 
обрадивог земљишта на којем се производе различите биљне врсте и узгајају различите врсте 
стоке, расадничка и семенарска производња, уз примену савремене технологије подржане 
квалитетном механизацијом сходно захтевима студијских програма. У подручју шумарства 
морају бити обезбеђена одговарајућа огледна добра у поседу високошколске установе или по 



 
214 

основу коришћења у закуп, укупне површине од најмање 1000 ха земљишта, на којем се узгајају 
различите врсте шумских састојина, производња семена и расадничког материјала уз примену 
савремене технологије, подржане квалитетном механизацијом. 

Садржаји на огледним добрима одговарају захтевима студијских програма који се реализују у 
високошколској установи. 

 
 
УМЕТНОСТ 
 

Стандард 5. Курикулум 
Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет. 

Структура студијског програма на основним академским студијама у пољу уметности садржи 
следеће групе предмета изражене у ЕСПБ бодовима, тако да су: 

- уметничке групе предмета заступљене од 50 % до 60 %; 

- теоријско-уметничке групе предмета заступљене од 30 % до 40 %; 

- друштвено-хуманистичке групе предмета заступљене од око 10 %. 

Структура студијског програма на основним струковним студијама у пољу уметности садржи 
следеће групе предмета изражене у ЕСПБ бодовима, тако да су: 

- уметничке групе предмета заступљене око 40 %; 

- теоријско-уметничке групе предмета заступљене око 20 %; 

- стручно-апликативне групе предмета заступљене око 30 %; 

- друштвено-хуманистичке групе предмета заступљене око 10 %. 

Број ЕСПБ бодова који одговара изборним предметима на једном студијском програму је: 

- на основним студијама најмање 5 %; 

- на дипломским студијама око 10 %; 

- на докторским студијама око 20 %. 

 

Стандард 9. Наставно особље 

Настава на високошколским установама у пољу уметности се изводи као: 

- индивидуална; 

- групна; 

- колективна. 

Организација наставе базира се на сва три начина извођења наставе, у зависности од врсте и 
природе предмета. 

Величина групе код групне наставе, у зависности од врсте и природе предмета, јесте од 2 до 20 
студената. 

Колективна настава организује се за групу до 300 студената. 

Максимално ангажовање по наставнику не може бити веће од 12 контакт часова недељно. 

Недељно и годишње оптерећење сарадника условљено је специфичностима студијског програма, 
задужењима сарадника и његовим звањем утврђеним општим актом високошколске установе. 

Репрезентативне референце за образовно-уметничку област музичке уметности су: 

- уметничка дела из области музике (композиторско стваралаштво) изведена на концертима 

у земљи и иностранству; 

- уметничка дела из области музике изведена на фестивалима у земљи и иностранству; 

- концерти и оперске представе у земљи и иностранству (извођачка делатност); 

- концерти и оперске представе на фестивалима у земљи и иностранству; 

- мајсторски курсеви и семинари у земљи и иностранству; 
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- учешће на музичким такмичењима у земљи и иностранству; 

- учешће у раду жирија на музичким такмичењима у земљи и иностранству; 

- награде и признања за уметнички рад; 

- објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 
периодика). 

Репрезентативне референце за образовно-уметничку област драмске и извођачке уметности су: 

- јавно извођење уметничког дела у редовном приказивању у јавности; 

- јавно извођење уметничког дела на смотрама и фестивалима; 

- комерцијална реализација уметничког дела; 

- учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских 
радионица у земљи и иностранству; 

- учешће у раду жирија на домаћим и страним фестивалима; 

- награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству; 

- објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 
периодика). 

Репрезентативне референце за образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности и 
дизајна су: 

- јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама; 

- јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и 
манифестацијама; 

- комерцијална реализација уметничког дела; 

- учествовање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајсторских 
радионица у земљи и иностранству; 

- учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела; 

- учешће у раду жирија на домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; 

- награде и признања за уметнички рад у земљи и иностранству; 

- објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 
периодика). 

Референце за област наука о уметностима се утврђују у складу са стандардима који важе за 
област науке. 

 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 

За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе са 
најмање 5 м2 нето простора по студенту. 

За извођење студијског програма обезбеђени су потребни посебни простори у зависности од 
специфичности уметничке области: радионице, лабораторије, простор за изложбе, концертна 
дворана, тонски и оперски студио, позоришна сала, сала за пројекције филмова, ТВ студио и сл. 

За извођење студијског програма обезбеђена је потребна опрема за савремено извођење наставе, 
у зависности од специфичности уметничке области. 
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4.3. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ 

НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
 

Документација се припрема у складу са Стандардима за акредитацију студијских 
програма. За сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је 
треба означити и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже 
испуњеност датог стандарда. Поред обавезних прилога институција може приложити и друге 
врсте прилога који документују испуњеност датог стандарда. 

 
Увод  
Стандард 1. Структура студијског програма 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 

Стандард 5. Курикулум 

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Стандард 7. Упис студената 
Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 

Стандард 9. Наставно особље 

Стандард 10. Организациона и материјална средства 
Стандард 11. Контрола квалитета      
Стандард 12. Студије на даљину 
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УВОД 

 

 
 
 
 
 

Назив студијског програма 
 

 

Самостална високошколска установа у 
којој се изводи студијски програм  

 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко 
поље 

 

Научна, стручна или уметничка област 
 

 

Врста студија 
 

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 
 

 

Назив дипломе  
 

 

Дужина студија 
 

 

Година у којој је започела реализација 
студијског програма 

 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов) 

 

Број студената који студира по овом 
студијском програму   

 

Планирани број студената који ће се 
уписати на овај студијски програм  

 

Датум када је програм прихваћен од 
стране одговарајућег тела (навести ког) 

 

Језик на коме се изводи студијски програм  

Година када је програм акредитован 
 

 

Web адреса на којиј се налазе подаци о 
студијском програму 
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Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 
500 речи): 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 
јавности.  

Опис (највише 500 речи): 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Опис (највише 500 речи): 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) - Прилог 1.1 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.  

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи): 
Опис исхода учења (највише 200 речи): 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 4: 
Додатак дипломе - Прилог 4.1. 

 

Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 
модула и њихов опис.  

Опис (највише 300 речи): 
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Показатељи и прилози за стандард 5: 
Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија  
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Табела 5.3 Листа изборних предмета  
Табела 5.4. Академско-општеобразовни предмети   
Табела 5.5. Теоријско - методолошки предмети   
Табела 5.6. Научни, односно уметничко-стручни предмети   
Табела 5.7. Стручно-апликативни предмети 
Распоред часова - Прилог 5.1,  
Књига предмета (у штампаној или електронској форми на сајту институције) - Прилог 5.2 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 
уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив 
је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора.  

Опис (не више од 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 6: 
Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –
Прилог 6.1,2,3,  
Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-
Прилог 6.4 

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 
студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 
провере њиховог знања, склоности и способности. 

Опис (највише 500 речи) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 7: 
Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм  

Табела 7.2 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у 
текућој школској години 

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,  
Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2, 
Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
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стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

Опис (највише 500 речи): 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 8: 
Табела 8.1 Збирна листа поена по предметима које  студент стиче кроз рад у настави и 
полагањем предиспитних обавеза као и на испиту.  

Табела 8.2 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

Књига предмета, друга врста публикације или презентација на сајту-Прилог 8.1,  

 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама.  

Опис (највише 200 речи): 
 
 

 

Показатељи и прилози за стандард 9: 
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму 
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима ангажованих на студијском програму 

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму 

Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља - Прилог 9.1 (ако је 
затражена акредитација само студијског програма),  

Правилник о избору наставника – Прилог 9.2 (ако је затражена акредитација само студијског 
програма),  

Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у табелама из 
стандарда, ако се не прилажу табеле) - Прилог 9.3 
Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт 
институције)-Прилог 9.4. 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 
предвиђеном броју студената. 

Опис (не више од 100 речи): 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 10: 
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму: 

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму 

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., 
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које се налазе у библиотеци или их има у продаји) 

Књига инвентара - Прилог 10.1 
Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. - Прилог-10.2 

 

Стандард 11: Контрола квалитета      
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Опис (највише 100 речи): 
 
 

 

Показатељи и прилози за стандард 11: 
Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета . 
Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1,  

Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета - Прилог 11.2 
Правилник о уџбеницима - Прилог 11.3  
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – 
Прилог 11.4 

 

Стандард 12: Студије на даљину 
Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је 
ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и 
свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан 
расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује 
исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) 
дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма. 

Опис (не више од 300 речи): 
 

 

 

 

 
 

 



 
222 

 



 
223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4.4. ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ 

ОБРАЗОВАЊА  
 

 

Табеле, спремне за попуњавање, налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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4.5. УПУТСТВА РЕЦЕНЗЕНТУ ЗА ПРОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 
СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
 

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају 
стандарде објављене у Службеном гласнику Републике Србије 106/2006. и да високошколска 
установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом образовању.  

Документација коју установа подноси, као и рецензентски извештај, базирају се на следећим 
документима: 

1. Стандарди за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања 

2. Допуна стандарда за акредитацију студијских програма у оквиру одређеног образовно-
научног односно образовно-уметничког поља 

3. Упутства за припрему документације за акредитацију студијског програма првог и другог 
нивоа високог образовања 

4.  Упутства за припрему документације за акредитацију (новембар 2007). 

5. Правилник о листи стручних, академских и научних назива 

 

Уколико је потребно, рецензент свој извештај базира и на документима: 

6. Упутство за припрему документације за акредитацију ИМТ (интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних) студијских програма 

7. Упутство за припрему документације за акредитацију  студијског програма који се 
реализује учењем на даљину 

8. Упутство за припрему документације за акредитацију заједничких студијских програма 

Наведени документи се налазе у књизи Акредитација у високом образовању, која је 
саставни део материјала који добијају рецензенти. 

 

Рецензент је упознат је са Кодексом понашања Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета и рецензији приступа на основу на основу Кодекса и одговарајућих докумената. 

 

Рецензент у зависности од предмета рецензије прати  стандарде, упутства и документацију 
коју је установа поднела, на основу чега сачињава РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАJ (Формулар у 
Excel формату). Рецензентски извештај се сачињава обавезно у електронској и папирној форми. 
Рецензент је обавезан да рецензентски извештај преда у обе форме до рока који је назначен у 
Уговору о рецензији. 

- Рецензент добија документацију у електронској форми.  
- Рецензент анализира сваки стандард који се односи на дати студијски програм.  

- Упутствима је предвиђено да  установа испуњеност стандарда доказује одређеним описом, 
као и прилозима и табелама у којима су приказани одговарајући подаци којима се 
документује испуњеност датог стандарда. Установа може доказати испуњеност стандарда и 
на други начин, или додатним прилозима и табелама који нису предвиђени у упутству за 
припрему документације за акредитацију.  

- Рецензент прати Упутства за рецензенте, која су организована на исти начин као упутства за 
припрему документације за акредитацију. У текстуалном опису уз сваки стандард дата су 
упутства за рецензију, при чему рецензент може отворити одговарајуће фајлове који се 
односе на табеле и прилоге које  установа прилаже у својој документацији. 

- Након увида у приложену документацију рецензент оцењује испуњеност сваког 
појединачног стандарда и свој коментар и образложење своје нумеричке оцене обавезно 
уноси у рецензентски формулар у место за описну оцену, коментаре и препоруке. Овај део 
коментара је посебно важан за формирање коначне оцене и од рецензента се тражи да буде 
што прецизнији и истакне на основу којих прилога је позитивно или негативно оценио 
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испуњеност услова за дати стандард.  

- Рецензент даје оцене на скали од 5 до 10 a написано образложење мора бити у складу са 
добијеном коначном оценом која се у Еxcel  формату формулара аутоматски рачуна ако сe 
појединачни стандард оцењује са више аспеката. Рецензент увек образлаже коначну оцену и 
мора водити рачуна да  описна оцена одговара и бројчаној оцени.  

 

Упутства за рецензенте су организована  тако да је у: 

- првом делу приказан Стандард и упутство за примену стандарда,  
- другом делу приказано Упутство за припрему документације за акредитацију, према 
којима су установе припремале документације за акредитацију,  

- трећем делу приказано  Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда.  
 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 

Уводна табела   

У табели УВОД која обухвата основне податке о студијском програму за којe се тражи 
акредитација проверити да ли је: 

1) образовно-научно/образовно-уметничко поље наведено у складу са Законом 

2) научна, стручна или уметничка област наведена у складу са листом области коју утврђује 
Национални савет 

3) назив дипломе наведен у складу са листом звања коју утврђује Национални савет 

4) обим, врста и дужина студија у складу са Законом.  

Податке о високошколској установи у којој се изводи студијски програм  и називе студијских 
програма, који се налазе у табели УВОД, рецензент уноси у рецензентски извештај. 

У случају да наведено није усклађено са Законом и одлукама Националног савета рецензент 
уноси у закључни коментар извештаја, и у коментар уз стандард 1. Рецензент проверава да ли је 
студијски програм  прихваћен од стране одговарајућих тела Факултета и Универзитета.  

Посебно треба уочити податке о броју студената који студира по овом студијском програму, 
односно планираном броју студената који ће се уписати. 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Сваки студијски програм мора да има следеће елементе:  

- назив и циљеви студијског програма; 
- врста студија и исход процеса учења; 
- стручни, академски, односно научни назив; 
- услове за упис на студијски програм; 

- листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем; 

- начин извођења студија и потребно време за извођење појединих врста студија; 
- бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са европским системом преноса 
бодова (ЕСПБ); 

- бодовну вредност завршног рада на основним, специјалистичким и дипломским 
академским студијама, односно докторске дисертације, исказана у ЕСПБ бодовима; 

- предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 
- начин избора предмета из других студијских програма; 
- услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија; 
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- и друга питања од значаја за извођење студијског програма.  
1.2 Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова. 

- Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова. 

- Специјалистичке струковне студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова. 

- Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСПБ бодова. 

- Мастер академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када је претходно на основним 
академским студијама остварен  обим од 240 ЕСПБ бодова и најмање 120 ЕСПБ бодова 
када је претходно на основним академским студијама остварен обим од 180 ЕСПБ бодова. 

- Специјалистичке академске студије имају најмање 60 ЕСПБ бодова када су претходно 
завршене мастер академске студије. 

- Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова када је претходно на основним 
академским и дипломским академским студијама остварен обим студија од најмање 300 
ЕСПБ бодова. 

- Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у 
оквиру основних академских и дипломских академских студија, са укупним обимом од 
највише 360 ЕСПБ бодова. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 
речи) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент проверава да ли студијски програм садржи све елементе предвиђене Законом и 
стандардима. Ако је структура студијског програма таква да садржи модуле рецензент то уноси у 
простор за коментар оцењујући обим, садржај и исходе модула. Рецензент поред оцене о 
испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну 
јавности.  

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Сврха студијског програма је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и 

занимања. Студијски програм обезбеђује стицање компетенција које су друштвено 
оправдане и корисне.  

2.2 Сврха студијског програма мора бити у складу са основним задацима и циљевима 
високошколске установе на којој се програм изводи.  

2.3 Сврха реализације студијског програма мора бити јасно и недвосмислено формулисана.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 500 речи) 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
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Рецензент оцењује да ли је сврха јасно дефинисана, у складу са задацима установе и да ли 
обезбеђује стицање компетенција. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје 
образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција и академских 

вештина као и методе за њихово стицање. Циљеви такође могу да укључе развој 
креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за 
обављање професије. 

3.2 Циљеви студијског програма су у складу са основним задацима и циљевима 
високошколске установе на којој се програм изводи.   

3.3 Циљеви реализације студијског програма морају да буду  јасно и недвосмислено 
формулисани.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 500 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. Рецензент обавезно коментарише прилог 1.1. 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.  

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

- анализе, синтезе и предвиђања решења и последица:                  

- овладавања методима, поступцима и процесима истраживања; 

- развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; 

- примене знања у пракси; 

- развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и 
међународним окружењем; 

- професионалне етике. 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
способности: 

- темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке; 

- решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака; 

- повезивања основних знања из различитих области и њихове примене; 

- праћења и примене новина у струци; 

- развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

- употребе   информационо-комуникационих   технологија   у   овладавању знањима  
одговарајућег подручја. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 



 
229 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 4: 
Додатак дипломе - Прилог 4.1. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент цени испуњеност стандарда дајући нумеричку оцену и образложење.   

Рецензент анализира описане компетенције имајући у виду садржаје и исходе дате у курикулуму. 
Посебно цени да ли су прецизно дефинисане опште и специфичне компетенције и да ли су у 
складу са структуром и садржајем студијског програма и да ли су прецизно описане и усклађене 
са исходима. 

Рецензент  процењује да ли су дефинисани услови и поступци који су неопходни за завршавање 
студија и добијање дипломе одређеног нивоа образовања доступни на увид јавности, и да ли су 
усклађени су са циљевима, садржајем и обимом студијских програма.  Рецензент обавезно 
констатује да ли постоји прилог Додатак дипломи,  анализира га и даје коментар. 

 

Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и 
модула и њихов опис.  

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Структура   курикулума   обухвата   распоред   предмета   и   модула по семестрима, 

триместрима односно блоковима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. 

5.2 Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, 
име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама,   
предуслове   за   похађање   предмета,   садржај предмета,  препоручену литературу, методе 
извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке.   

5.3 У структури студијског програма на основним академским студијама, осим за поље 
уметности, заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и 
то:  

• академско-општеобразовне – око 15%, 

• теоријско-методолошке – око 20%,  

• научно-, односно уметничко-стручне – око 35% и 

• стручно-апликативне – око 30%.  

5.4 У структури студијског програма на основним струковним студијама, осим за поље 
уметности, заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и 
то:  

• академско-општеобразовне – око 15%,  

• стручне, односно уметничко-стручне – око 40% и  

• стручно-апликативне – око 45%.  

У структури студијског програма, осим у пољу уметности, изборни предмети заступљени су са 
најмање 20% у односу на укупан број ЕСПБ бодова на основним студијама и са најмање 30% у 
односу на укупан број ЕСПБ бодова на дипломским студијама. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 

 
 

 

Показатељи и прилози за стандард 5: 
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Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог 
нивоа студија  
Табела 5.1А. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог 
нивоа студија  
Табела 5.2. Спецификација  предмета  
Табела 5.2А. Спецификација  стручне праксе   
Табела 5.2Б.  Спецификација  завршног рада   
Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму  
Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-
општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко 
стручни, Стручно апликативни 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског 
фо9рмулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) 
формулара) 

Блок табела  5. 1 Студијски програм са изборним подручјем-модулима 
Распоред часова-Прилог 5.1,  
Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2,  
Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе-
Прилог 5.3 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
У извештају констатовати испуњеност наведених услова у погледу ЕСПБ. Према Закону о 
високом образовању студент мора имати најмање 20 часова активне наставе недељно (600 на 
годишњем нивоу). Према Препорукама и допунским упутствима од  минималног броја часова 
активне наставе на студијском програму првог нивоа студија минимално 50% треба да буду 
часови предавања. Од укупног броја часова активне наставе на завршној години студијског 
програма дипломских академских и интегрисаних академских студија минимално 50% треба да 
буду часови предавања и вежби, а од тога 50%  минимално чине часови предавања. Рецензент у 
извештају треба да констатује да ли је број часова активне наставе и предавања одговарајући, 
уносећи бројчане вредности и писани коментар везан за оцену испуњености стандарда.  

Рецензент у Књизи предмета детаљно анализира опис предмета, циљ курса са очекиваним 
исходима, знањима и компетенцијама, садржај предмета, препоручену литературу, методе 
извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге податке и у коментар уписује да ли 
постоје подаци о сваком предмету, оцењује дате садржаје. Рецензент констатује да ли је установа 
приложила описе везане за завршни рад и стручну праксу и или друге облике наставе који су 
прецизирани подацима у табелама. Рецензент на основу извештаја (Извештај 1. или Извештај о 
параметрима студијског програма који  следи из уноса података у електронски формулар) уноси 
у коментар податке о заступљености појединих група предмета, као и податке о заступљености 
изборне наставе, уносећи бројчане вредности у простор за коментар, и поред оцене даје и 
образложење. Рецензент обавезно уноси у текстуални опис да ли и који извештаји су приложени. 
За случај да курикулум садржи модуле рецензент обавезно анализира садржаје који су заједнички 
и садржај појединачних модула и описно оцењује поједине модуле и курикулум као целину.  

Све квантитативне податке потребне за процену испуњености овог стандарда рецензент може да 
пронађе у радном листу Извештај у електронском формулару, који је обавезни део документације 
коју установа попуњава. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 
уметности у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредив 
је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора.   

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Студијски програм нуди студентима најновија научна, уметничка односно стручна сазнања 
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из одговарајуће области 

6.2 Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен  је са другим програмима 
високошколске установе.  

6.3 Студијски програм је усклађен са најмање три акредитована програма иностране 
високошколске установе, од којих су најмање два из високошколских установа европског 
образовног простора. 

6.4 Студијски програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметно 
специфичним стандардима за акредитацију.  

6.5 Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 
студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (не више од 300 речи) 

 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 6: 
Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –
Прилог 6.1,2,3,  
Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-
Прилог 6.4 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент уноси поред оцене и констатацију да ли су прилози 6,1,2,3 доступни преко интернета 
посебно ценећи компаративну предност програма који се акредитује. Рецензент поред оцене о 
испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује 
студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и 
провере њиховог знања, склоности и способности. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Број студената који се уписује на одговарајући студијски програм утврђује се на основу 

расположивих просторних и кадровских могућности високошколске установе 

7.2 Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису одговарају природи 
студијског програма и начин те провере одговарају карактеру студијског програма и 
објављују се у конкурсу. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 500 речи) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 7: 
Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у 
текућој школској години 

Конкурс за упис студената-Прилог 7.1,  
Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 7.2,  
Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3 ( ови 
прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм 
се прилажу само у електронској верзији) 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
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Рецензент констатује да ли је планирани број студената на студијском програму за који се тражи 
акредитација у складу са расположивим могућностима установе и да ли се при упису проверавају 
способности које одговарају карактеру студијског програма. Рецензент поред оцене о 
испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.  

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Студент савлађује студијски програм полагањем испита чиме стиче одређени број ЕСПБ 

бодова, у складу са студијским програмом.   

8.2 Сваки појединачни предмет у програму има одређени број ЕСПБ бодова који студент 
остварује када са успехом положи испит. 

8.3 Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу радног оптерећења студента у савлађивању 
одређеног предмета и применом јединствене методологије високошколске установе за све 
одређеног студијског програма.  

8.4 Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током 
наставе и изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на 
предмету је 100.  

8.5 Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем 
предиспитних обавеза током наставе је 30 а максимални 70.  

8.6 Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена.  Начин 
стицања поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу 
сваке појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и 
полагањем испита.  

8.7 Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). 
Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита а према  квалитету стечених знања и вештина. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 500 речи) 

 
 

 

Показатељи и прилози за стандард 8: 
Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

Књига предмета, - (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2,  

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Прегледом Књиге предмета рецензент утврђује да ли студенти полагањем испита стичу одређени 
број ЕСПБ бодова који се утврђују за сваки предмет према оптерећењу студената и према 
јединственој методологији, и да ли је за сваки предмет испуњен услов дефинисан Законом о 
високом образовању у погледи минималног односно максималног броја поена који се стичу 
проверама знања у предиспитним обавезама. Рецензент на основу података датих у табели 8.1 
даје коментар о пролазности. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење 
оцене која се односи на испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним квалификацијама.  

Упутства за примену стандарда 9: 
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9.1 Број наставника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета и броја 
часова на тим предметима. Укупан број наставника мора бити довољан да покрије укупан 
број часова наставе на студијском програму, тако да наставник остварује просечно 180 
часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад, и теренски рад) 
годишње односно 6 часова недељно. Од укупног броја потребних наставника најмање 70% 
мора бити у сталном радном односу са пуним радним временом, а за студијске програме у 
пољу уметности тај број не може бити мањи од 50% . За реализацију студијских програма 
струковних студија, изузев у пољу уметности, потребно је најмање 50% наставника са 
звањем доктора наука. 

9.2 Број сарадника одговара потребама студијског програма и зависи од броја предмета и броја 
часова на тим предметима. Укупан број сарадника на студијском програму мора да буде 
довољан да покрије укупан број часова наставе на том програму тако да сарадници остварују 
просечно 300 часова активне наставе годишње, односно 10 часова недељно, осим у пољу 
уметности. 

9.3 Научне, уметничке и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-
научном и образовно-уметничком пољу и нивоу њихових задужења. Наставник мора да има 
најмање пет референци из уже научне, уметничке односно стручне области из које изводи 
наставу на студијском програму. 

9.4 Подаци о наставницима и сарадницима (CV,  избори у звања, референце) морају бити 
доступни јавности.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 200 речи) 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 9: 
Табела 9. 0 Укупни подаци о наставном особљу у установи  ( листа се формира приликом уноса 
података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 
траже) 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму  

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима ангажованих на студијском програму 

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму  
 Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма  
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма  
Ови извештаји следе из електронског формулара и биће формиран након уноса и обрачуна свих 
података у електронском формулару.  

Евиденција: Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму-
Прилог 9.1  
Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском 
програму –Прилог 9.2 
Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – 
Прилог 9.4 ,  (Сви ови подаци се дају уз акредитацију установе, а уз студијски програм се могу 
дати у електронској верзији) 

Књига наставника ангажованих на студијском програму-Прилог 9.5 , 
Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт 
институције)-Прилог 9.6. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент констатује укупан број наставника ангажован на студијском програму, утврђује да ли 
су за све наставнике ангажоване са пуним радним временом приложене радне књижице, и да ли 
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су за све наставнике ангажоване са непуним радним временом приложени одговарајући уговори 
и сагласности, као  и да ли су испуњени законски услови везани за датуме избора и године 
живота.  Ако се листа наставника разликује од утврђених података рецензент уноси број 
наставника за које нису приложена документа о ангажовању, број наставника чије године живота 
превазилазе законом прописану границу (68) као и број наставника чији је изборни период по 
закону истекао. На основу приложених докумената и извештаја рецензент у извештај уноси број 
наставника запослених у установи са 100% радног времена.  

Рецензент затим на основу извештаја и табела које је установа приложила уноси податке о 
часовима активне наставе на недељном нивоу коју држе наставници и проценат часова активне 
наставе које изводе наставници са ангажовани са 100% радног времена.  Рецензент уноси затим, 
из извештаја и табела податке о потребном броју наставника и просечно оптерећење наставника 
на студијском програму. Рецензент утврђује да ли је испуњен захтев да 70% часова, од активне 
наставе коју држе наставници, држе наставници  ангажовани са пуним радним временом. За 
студијске програме у пољу уметности тај број не може бити мањи од 50%. 

Рецензент утврђује да ли  студијски програм струковних студија, изузев у пољу уметности, 
реализује најмање 50% наставника који имају докторат наука. 

Рецензент такође утврђује број наставника чије је ангажовање на студијском програму или 
укупно ангажовање веће од 12 часова недељно.   

Рецензент анализира Књигу наставника, констатујући да ли се у књизи налазе подаци о свим 
наставницима који су ангажовани на студијском програму, да ли научне, уметничке и стручне 
квалификације наставног особља одговарају образовно-научном и образовно-уметничком пољу и 
нивоу њихових задужења. Рецензент утврђује да ли наставници имају најмање пет референци из 
уже научне, уметничке односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. 
У извештај уноси обавезно коментар о научним, уметничким и стручним квалификацијама 
наставника.   

Рецензент уноси у свој извештај (користећи табеле и извештаје које је установа поднела) податке 
о броју сарадника, часовима активне наставе које држе сарадници, потребном броју сарадника ,  
просечном оптерећење сарадника на студијском програму. На основу приложених података 
рецензент утврђује да ли број сарадника одговара потребама остварења студијских програма. 
Укупан број сарадника мора бити довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским 
програмима које установа реализује а да при томе сваки сарадниk остварујe просечно 300 часова 
активне наставе годишње, односно просечно 10 часова активне наставе недељно, осим у пољу 
уметности. У извештај рецензент уноси просечно оптерећење сарадника на овом студијским 
програму. 

Рецензент прегледом сајта установе или другог јавно публикованог документа утврђује да ли су 
подаци о наставном особљу јавно доступни, и констатацију уноси у коментар. Рецензент поред 
оцене о испуњености стандарда даје образложење оцена која се односи на испуњеност  
стандарда. 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 
предвиђеном броју студената.  

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 За извођење студијског програма високошколске установе обезбеђује одговарајући простор 

за извођење наставе, односно објекти са најмање 4 м2 бруто простора по студенту односно 
2 м2 за извођење наставе по сменама, осим за поље уметности. 

10.2 Високошколска установа има амфитеатре, учионице, лабораторије или сличне просторије 
за извођење наставе, библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама  студијског 
програма, примерене одређеним образовно-научним, односно образовно-уметничким 
пољима. Високошколска установа обезбеђује место у амфитеатру, учионици и 
лабораторији за сваког студента на студијском програму. 

10.3 Високошколска установа обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење 
наставе.  
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10.4 Библиотека располаже са најмање 100 библиотечких јединица релевантних за извођење 
студијског програма високошколске установе.  

10.5 Високошколска установа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом 
уџбеничком литературом, училима и помоћним средствима која су расположива на време и 
у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса тог студијског програма.  

10.6 За извођење студијског програма обезбеђена је потребна информациона технологија.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (не више од 100 речи) 

 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 10: 
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму 

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  

Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., 
које се налазе у библиотеци или их има у продаји 

Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1 
Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2 ( 
ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз 
програм се прилажу само у електронској верзији) 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
На основу података датих у табелама и прилозима рецензент утврђује да ли установа има простор 
за извођење студијског програма у складу са стандардом. У извештај уноси, квадратуру простора 
у коме се изводи настава и број студената. 

Укупан број студената на студијском програму се рачуна као број студената уписаних у прву 
годину помножен бројем година трајања студијског програма. Установа је у обавези да обезбеди 
место сваком студенту на настави, зато у документацији има обавезу да покаже просторне 
могућности исказане површином али и број расположивих места, што рецензент такодје уноси у 
свој извештај. Рецензент на основу података датих у табелама и прилозима оцењује да ли 
установа располаже опремом потребном за извођење студијског програма. Рецензент број 
библиотечких релевантних за извођење студијског програма са којим располаже установа, уноси 
у извештај, оцењује  степен покривености предмета уџбеничком литературом и да ли су доступни 
студентима. Рецензент у извештај уноси податке о информационим ресурсима који су доступни 
за извођење студијског програма. Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје 
образложење оцена које се односе на испуњеност  стандарда. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета      
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење 

његове реализације и предузимање мера за унапређење квалитета у погледу курикулума, 
наставе, наставног особља, оцењивања студената, уџбеника и литературе.    

11.2 Контрола квалитета студијског програма се обавља у унапред одређеним временским 
периодима који за самовредновање износи највише три године, а за спољашњу проверу 
квалитета највише пет година. 

11.3 У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и њихова 
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оцена квалитета програма.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 100 речи) 

 

 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 11: 
Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета . 
Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1,  
Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2 , 
Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3  
Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – 
Прилог 11.4 ( ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију 
установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији). 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент анализира детаљно прилоге које је установа дала за оцену испуњености овог стандарда 
имајући у виду резултате Извештаја о самовредновању студијског програма. Рецензент у 
извештај уноси листу докумената везаних за квалитет и контролу квалитета које је установа 
усвојила и приложила. 

Рецензент посебно процењује да ли Високошколска установа обезбеђује непрекидно 
осавремењивање садржаја курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих 
страних високошколских установа.  

На основу приложене документације рецензент оцењује мере и поступке спровођења контроле 
квалитета студијских програма.  Обавезно коментарише да ли високошколска установа 
обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма. 
Рецензент прилоге проверава са wеб страница, и коментарише испуњеност стандарда. 

Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 12: Студије на даљину 
Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је 
ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и 
свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан 
расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује 
исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) 
дипломе као и у случају уобичајеног начина реализације студијског програма. 

Програм 
12.1 Садржај предмета студијског програма је савремено конципиран и прилагођен учењу на 

даљину са назначеним потребним временом за консултације. 

12.2 Наставни материјал у погледу квалитета, садржаја и обима у потпуности одговара 
циљевима образовања, наставном плану и програмима предмета и прилагођен је за 
самостално успешно овладавање потребним знањем. 

12.3 Упутства за учење која обезбеђује високошколска установа садржи конкретне предлоге и 
сугестије у вези стратегије учења студената и самосталне провере знања. 

Оцењивање и напредовање студената 
12.4 Подсистем за проверу знања студената је интегрисан у систем за управљање процесом 

учења на даљину и подржава различите облике учења  и провере  знања (консултације, 
самопровера, предиспитне провере, извештаји, испит). 
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12.5 Испит се полаже у седишту високошколске установе, односно у објектима наведеним у 
дозволи за рад високошколске установе. 

Наставно особље 
12.6 Високошколска установа има квалификовано и компетентно наставно особље за извођење 

студијског програма који се реализује студијама на даљину. Наставници су одговорни за 
писање наставног материјала, тестова за предиспитне провере и за завршни испит, као и за 
усклађивање свих активности на савлађивању потребног знања.  

12.7 Један наставник покрива највише три предмета у семестру. Консултације са студентима 
обављају наставници или сарадници. Један наставник односно сарадник може да обавља 
консултације са највише 80 студената у једном семестру. 

12.8 Потребан број наставника и сарадника  у сталном радном односу је 70% од минималног 
броја наставника и сарадника који су потребни за извођење студијског програма. У случају 
када се исти студијски програм истовремено остварује уобичајен начин и учењем на 
даљину укупан потребан  број наставника и сарадника одређује се као код уобичајеног 
начина извођења студија, при чему један наставник може да обавља консултације са 
највише 80 студената из обе студијске групе, просечно по семестру.  

Ресурси  (опрема, библиотека, простор) 
12.9 Високошколска установа обезбеђује опрему и комуникационо-информатичке технологије 

за успостављање и одржавање двосмерне комуникације  на линији наставник - студент 
ради реализације образовних активности на даљину (делови наставе, консултације, 
самопровере, провере знања у склопу предиспитних обавеза, пројекти, семинарски радови 
и сл.). У оквиру система за управљање процесом учења на даљину високошколска 
установа мора да обезбеди: 

a. једну сопствену или закупљену интегрисану рачунарску платформу (DLS – Distance 
Learning System) са специјализованим софтвером за смештај и дистрибуцију 
мултимедијалних наставних садржаја намењених за самостално усвајање ( текст, 
звучне и видео информације) и за комплетно управљање процесом учења; 

b. различите облике наставе: јавно емитовање временски планираног наставног догађаја 
(емитовање предавања или дискусија наставника/стручњака снимљене уз помоћ видео 
камера уживо или раније направљеног и припремљеног видео снимка), испоруку 
предавања и мултимедијалних наставних материјала са сервера и консултације за 
вођено и неформално путем дискусионе форуме; 

c. јединствен кориснички интерфејс који подржава више категорија корисника, 
укључујући студенте, наставнике и административно особље; 

d. квалитетну двосмерну комуникацију наставника и сарадника са студентима која 
омогућава услуге електронске поште, дискусионих форума и дискусија у реалном 
времену; 

e. могућност евидентирања времена које студент проведе на проучавању наставног 
материјала и проверу и оцењивање студената помоћу тестова, а уз подршку и под 
контролом специјализованог софтверског пакета; 

f. високу поузданост система кроз одговарајући систем контроле приступа и заштите 
садржаја.   

12.10 Високошколска установа обезбеђује приступ сопственој или другим одговарајућим 
библиотекама, а посебно организацијама које су специјализоване за испоруку у 
електронском облику уџбеника и других наставних и научних публикација. 

12.11 Високошколска установа обезбеђује приступ сопственој или другим одговарајућим 
Високошколска установа  располаже простором који по величини и условима обезбеђује 
нормално обављање завршног испита, рад административног особља и смештај и рад на 
одржавању  интегрисане рачунарске платформе за подршку учењу на даљину. 

12.12 У циљу  побољшања квалитета консултација, високошколска установа може да оснује  
консултационе центре географски удаљене од седишта установе који имају 
информациону-комуникациону основу интегрисану у систем за учење на даљину, стручну 
литературу и омогућавају практично вежбање. 
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Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
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4.6. ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНТА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ 

НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
 
Извештај (у xls формату) налази се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге и на 
web-сајту Комисије www.kapk.org 
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4.7.  УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ ИМТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 
 
 
1. ШТА СЕ ПОДРАЗУМЕВА ПОД ИМТ СП? 
 Под ИМТ студијским програмима подразумевају се интердисциплинарни, 
мултидисциплинарни и трансдисциплинарни студијски програми који обухватају материју из две 
или више области из истог или различитих научних поља. 

 

2. НИВОИ И ВРСТЕ СТУДИЈА 
 ИМТ студијски програми се могу организовати у оквиру студија сва три нивоа и обе врсте 
високог образовања.  

 

3. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА 
 Захтев за акредитацију ИМТ студијског програма може поднети једна или више самосталних 
високошколских установа које морају имати уверење о акредитацији. Уколико је високошколска 
установа регистрована у другој земљи она мора поседовати одговарајућу акредитацију. 

 Захтев за акредитацију може поднети: 

• Факултет 

• Универзитет 

• Висока школа 

 Високошколска установа, у оквиру једног или више нивоа студија, може акредитовати више 
ИМТ студијских програма, при чему је обавезна да за сваки програм наведе број студената који 
уписује. 

 

4. НАСТАВНИ КАДАР 
 Факултет, универзитет или висока школа са својством правног лица подносе самостално 
пријаву за акредитацију ако обезбеђују више од 70% компетентног наставног кадра потребног за 
реализацију студијског програма, у радном односу са пуним радним временом на високошколској 
установи. 

 У случају када се ИМТ програм остварује у оквиру међународне сарадње, подносилац 
захтева мора обезбедити најмање 50% компетентног наставног кадра потребног за реализацију 
студијског програма, ако преосталих 20% покрива гостујућим професорима са акредитованих 
иностраних универзитета. 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЈА ИМТ ПУТЕМ ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ У ОКВИРУ 
УНИВЕРЗИТЕТА 
 Реализација ИМТ СП у оквиру ВЈ, мора бити дефинисана у статуту Универзитета. Уколико 
универзитет није интегрисан, потписује Споразум са високошколским институцијама у оквиру 
универзитета чији се ресурси користе за реализацију студијског програма, у коме су дефинисана 
међусобна права и обавезе ВЈ и ових институција. 

 У документацији која се подноси за акредитацију, прилажу се докази о испуњењу свих 
стандарда, а посебно укупно ангажовање наставника, укључујући ангажовање на већ 
акредитованим студијским програмима земљи у складу са одговарајућим стандардом. Такође се 
прилаже сагласност наставно-научног већа високошколских институција (факултета) са статусом 
правних лица за ангажовање својих кадровских, материјалних, просторних и осталих ресурса. 

 Диплому и додатак дипломе потписује руководилац одговарајуће високошколске јединице 
(председник одговарајућег стручног већа ИМТ) и ректор Универзитета. 
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6. РЕАЛИЗАЦИЈА ИМТ ОД СТРАНЕ ВИШЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

• Укупна покривеност кадром у збиру свих ВУ мора бити 70% 

• Материјал за акредитацију је јединствен, 

• Захтев за акредитацију потписују и подносе све високошколске установе, 

• Детаљнија упутства за ЗСП за стицање ЗД дата су у посебном документу. 

 
7. ИСПУЊЕНОСТ СТАНДАРДА 
 Сваки студијски програм се акредитује посебно и као такав треба да испуњава предвиђене 
стандарде, при чему је потребно обезбедити испуњеност стандарда на основу преосталих 
расположивих ресурса (кадровских, материјалних и просторних) који нису ангажовани на другим 
студијским програмима који су акредитовани или су у поступку акредитације. Број студената у 
групи одговара броју студента из области где је тај број минималан. 

 У реализацији студијског програма могу се појавити компетентни наставни кадрови и из 
других високошколских установа, уколико је обезбеђена сагласност Наставно-научног већа 
матичне установе у којој је назначена врста, обим и време ангажовања на конкретном ИМТ 
студијском програму. 

 

8. СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВИ 
 Стручне, академске и научне називе, предлаже подносилац захтева за акредитацију ИМТ 
студијског програма који упућује на акредитацију.  

 У поступку акредитације студијског програма формулише се и одговарајући ИМТ стручни, 
академски, односно научни назив, који утврђује Национални савет за високо образовање. Тако 
утврђен назив се наводи у решењу о акредитацији. 

 Приликом формулисања стручних, академских и научних назива који се стичу завршетком 
ИМТ студија, користи се комбинација целине или делова две најважније области које чине дати 
интердисциплинарни програм. 

 Две најважније области и њихов редослед у називу утврђују се: 

• на основу релативне величине наставног градива датих области 

• на основу броја ЕСПБ бодова које дате области имају у студијском програму 

 У додатку дипломи високошколска установа, по потреби, може ИМТ стручним академским 
и научним називима да дода – после повлаке - и додатно одређење датог назива. 
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4.8. УПУТСТВO ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ 

УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ 
 
 
 
ОПШТИ УСЛОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ СИСТЕМА УЧЕЊА НА ДАЉИНУ (ДЛС) 
 У поступку акредитације система учења на даљину, високошколска установа мора доказати 
испуњеност свих релевантних стандарда, а посебно стандарда 12 Правилника о стандардима и 
поступку за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања (у даљем 
тексту: стандард 12), који се односи на студије на даљину. 

 Материјал за акредитацију треба да садржи описе, податке и прилоге којима доказују 
квалитет реализације ДЛС студијског програма. Високошколска установа треба да прикаже 
логистику и технологију процеса учења на даљину. У вредновању су важни следећи аспекти: 

• како примењени методи омогућавају усвајање прописаног градива од стране студената, 

• у каквим облицима, квантитету и квалитету је установа развила индивидуално усвајање 
знања од стране студената, 

• у којој мери систем консултација помаже индивидуално учење студената, 

• на који начин систем провере знања доприноси принципу еквивалентности дипломе са 
дипломом добијеном класичним начином учења. 

 Сходно стандарду 12, студије на даљину се могу организовати на академским и струковним 
студијама првог и другог степена. ДЛС студијски програми се могу, али не морају, поклапати са 
програмима које високошколска установа реализује на класичан начин. 

 Максималан број студената на даљину је 30% од укупног броја студената високошколске 
установе на програмима који се реализују на класичан начин. 

 

ПАКЕТ МАТЕРИЈАЛА ЗА УЧЕЊЕ 
 Пакет материјала за учење испуњава следеће услове: 

• представља погодан систем за индивидуално усвајање садржаја предвиђеног знања, 

• у систему се налази одговарајући систем самопровере, 

• предвиђено градиво и помоћни алати се методички уклапају, 

• систем омогућава континуални развој материјала за учење. 

 Посебну пажњу треба обратити на квалитет, садржину и обим наставног материјала који 
студенти добијају, приступ материјалима и расположивост наставника и сарадника ради 
интерактивног рада (консултација). 

 За постојеће, модификоване и новопокренуте ДЛС програме обавезно треба приложити 
комплетан пакет материјала за учење за све године и предмете студијског програма. 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 Постоји одговорни наставник - руководилац ДЛС студијског програма. Поред тога, за сваки 
предмет мора да постоји бар један одговорни наставник. Један наставник може да покрива 
највише три предмета у семестру. 

 Један наставник или сарадник може да обавља консултације са највише 80 студената (из 
једног или више предмета) у семестру. 

 Пошто учење на даљину захтева нове улоге за наставно особље, високошколска установа 
мора показати: 

• компетентности које имају креатори пакета материјала за учење, наставници и 
сарадници у сврху реализације предвиђеног циља ДЛС студијског програма, 
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• на који начин је ДЛС студијски програм уграђен систем квалитета високошколске 
установе. 

 При израчунавању минималног броја и оптерећења наставника и сарадника на реализацији 
ДЛС студијског програма, користи се следећи приступ: 

 1. Оптерећење наставника одређује се из електронског формулара на нивоу једне групе 
студената и то са 50% оптерећења које би имао за случај класичних студија. 

 2. Минимални број наставника потребан за реализацију ДЛС студијског програма одређује 
се као и у случају класичних студија за једну групу, с тим што је обрачунати минимални број 
наставника оптерећен са 50% оптерећења за класичне студије (3 сата предавања седмично). 

 3. Минимални број сарадника се одређује тако што се производ броја предмета у семестру 
(који има већи број предмета) и броја студената подели са максималним бројем студената по 
сараднику (80). 

 4. Оптерећење сарадника за ангажовање на ДЛС консултацијама (интерактиван рад са 
студентима) израчунава се на основу броја студената са којима обавља ДЛС консултације, при 
чему је оптерећење за рад са 16 студената еквивалентно оптерећењу од једног часа активне 
наставе седмично (до укупног максималног оптерећења од 5 часова седмично). 

 5. У случају да је наставник ангажован за извођење ДЛС консултација, ефективно 
оптерећење наставника је, као код класичне наставе, упола мање у односу на оптерећење 
сарадника за рад са истим бројем студената. 

 Високошколска установа мора исказати оптерећење за сваки предмет кроз следеће 
категорије: предавање и други облици наставе (интерактивни рад – оптерећење 
наставника/сарадника на реализацији форума, тестова, семинарских радова и др.). 

 Модификовани електронски формулар попуњавати на исти начин као и у случају класичне 
наставе за једну групу студената, с тим што се уместо ангажовања наставника и сарадника на 
вежбама и другим облицима наставе кроз придружене часове, овде наставницима и сарадницима 
придружује одговарајући број студената за ДЛС консултације. 

 
КОНСУЛТАЦИЈЕ 
 Од значаја је квалитетан и поуздан систем за вођење наставног процеса који контролише 
процес извођења ДЛС консултација (интерактивни рад са студентима). 

 Консултативни центри морају да задовоље стандарде у погледу опреме (информационо-
комуникациона инфраструктура интегрисана у систем за учење на даљину), простора и техничког 
особља и у њима се обављају, у одређеном обиму, класичне консултације по дефинисаном и 
објављеном распореду. 

 
КОНТРОЛА ЗНАЊА 
 Контрола и оцењивање знања студената спроводе се кроз различите форме предиспитних 
провера и кроз испит, на исти начин и под истим условима као и код класичних студија. Завршни 
рад се такође брани под истим условима као и код класичних студија. Испит и одбрана завршног 
рада обавезно се изводе у седишту установе. 

 
СТУДЕНТИ 
 Студенти пријављени за студијски програм који се изводи учењем на даљину морају бити 
детаљно и једнозначно информисани о условима и захтевима који проистичу из специфичних 
околности извођења учења на даљину. 

 Студенти уписани на студије на даљину могу прећи на класичан програм на начин и под 
условима дефинисаним актима високошколске установе, али само у оквиру укупног броја 
студената за који је класични програм акредитован. 

 
ИНФРАСТРУКТУРА 
 Високошколска установа мора пружити доказе да располаже простором који по величини и 
условима обезбеђује нормално обављање испита, рад административног особља и смештај и рад 
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на одржавању интегрисане рачунарске платформе за подршку учењу на даљину. Високошколска 
установа треба да обезбеди наставни материјал потребан за извођење наставе на даљину у складу 
са стандардoм 12. Овај материјал се дистрибуира до студената преко Интернет мреже Комплетна 
настава се може изводити и у реалном времену, посредством видео конференцијског система до 
консултативних центара ван седишта високошколске установа, чиме се обезбеђује 
интерактивност, односно двосмерна комуникација професор-студент. 

 У седишту установе и консултационим центрима студентима треба да стоји на располагању 
одговарајућа стручна литература, или та литература мора бити доступна у електронском облику на 
одговарајућој Интернет страни. 
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4.9. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ ЗАЈЕДНИЧКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 
 
 
1. ЗАЈЕДНИЧКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
 Под заједничким студијским програмом (ЗС-програм) подразумева се студијски програм за 
стицање свих облика заједничких диплома који организују и изводе више високошколских 
институција са статусом правног лица. 

 Заједнички студијски програми које организују и изводе више високошколских установа 
акредитују се ако воде стицању заједничке дипломе, двоструке (две) дипломе, или једне дипломе 
коју издаје домаћа установа или институција која је за то споразумно одређена. 

 

2. ИЗВОЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 ЗС-програми се могу организовати из једне или из више области (Интердисциплинарни- 
мултидисциплинарни-трансдисциплинарни - ИМТ студијски програми) на свим нивоима и за обе 
врсте студија високог образовања. Заједнички студијски програм могу да изводе високошколске 
установе које: 

 1. појединачно имају дозволу за рад за одговарајући студијски програм и 

 2. које су заједнички акредитоване за извођење ЗС-програма. 

 У првом случају ЗС-програм може да се изводи када га усвоје надлежни органи 
високошколских установа које га организују и које имају дозволу за рад за одговарајући студијски 
програм. 

 Надлежни органи усвајају Документ о реализацији заједничког студијског програма или 
ИМТ програма на нивоу Универзитета, у коме се дефинишу сви елементи који обезбеђују 
испуњење одговарајућих стандарда за извођење ЗС-студијског програма. У њему су Одлуке о 
усвајању документа на стручним органима ВУ. 

 Основни елементи садржаја документа су: 

• Подаци о студијском програму којима се доказује испуњеност стандарда и 

• Специфичности 

 Специфичности обухватају: 

 1. Ангажовање кадровских, материјалних и просторних ресурса сваке ВУ посебно, 

 2. Извештај из електронског формулара за СП у целини и за сваку ВУ посебно, 

 3. Локација извођења СП у времену и по деловима СП, 

 4. Обавезе сваке ВУ у процесу извођења СП (од конкурса до издавање дипломе). 

 5. Извори финансирања и начин покривања трошкова. 

 У другом случају, материјал за акредитацију ЗС-програма заједнички подносе две или више 
високошколских установа које имају статус правног лица и које морају имати дозволу за рад од 
стране Министарства просвете Србије. 

 Уколико је нека од високошколских установа регистрована у другој земљи, она мора бити 
акредитована у тој земљи. 

 
3. ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 Две или више високошколских установа могу поднети захтев за акредитацију ако заједно 
обезбеђују више од 70% компетентног наставног кадра, у радном односу са пуним радним 
временом, потребног за реализацију студијског програма. Материјал за акредитацију је 
јединствен, тако да захтев за акредитацију заједно подносе све укључене високошколске установе 
или установа коју оне овласте за то. У документацији за акредитацију потребно је навести све 
елементе који дефинишу учешће сваке високошколске установе у реализацији студијског 
програма. 
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4. АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 Сваки студијски програм се акредитује посебно, и као такав треба да испуњава све 
предвиђене стандарде, при чему је потребно обезбедити испуњеност стандарда на основу 
преосталих расположивих ресурса (кадровских, материјалних и просторних) који нису ангажовани 
на другим студијским програмима високошколских установа-подносилаца захтева који су 
акредитовани или су у поступку акредитације. 

 У реализацији студијског програма могу се појавити и компетентни наставни кадрови из 
других високошколских установа, уколико је обезбеђена сагласност Наставно-научног већа 
матичне установе, у којој је назначена врста, обим и време ангажовања на конкретном студијском 
програму 

 
5. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 3С ПРОГРАМА 
 ЗС-програми се остварују у седиштима акредитованих високошколских институција, при 
чему се прецизно дефинишу делови студијског програма који се реализују у појединим 
седиштима. 

 У зависности од захтева и испуњења стандарда, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета може одобрити истовремену реализацију студијског програма у седиштима 
високошколских установа за одобрене бројеве студената. 

 Високошколске установе, у оквиру једног или више нивоа студија, могу акредитовати више 
ЗС-програма, при чему су обавезне да за сваки програм наведу број студената који се уписује и 
документују испуњење стандарда. 

 У уверењу за акредитацију ЗС програма се дају сви потребни елементи који дефинишу 
учешће сваке високошколске установе у испуњавању стандарда и реализацији студијског 
програма. 

 

6. КОНКУРС, ДИПЛОМЕ 
 Конкурс за упис студената на ЗС-програме заједнички објављују акредитоване 
високошколске установе за реализацију одговарајућих ЗС-програма. 

 Диплому и додатак дипломи потписују овлашћена лица акредитованих високошколских 
установа које учествују у реализацији ЗС-програма у случају заједничке дипломе, односно лица 
која су овлашћена да издају двоструку диплому, или лице које по споразуму учесника у програму 
издаје једну диплому. Уколико је високошколска установа у саставу универзитета, диплому и 
додатак дипломи потписује и ректор универзитета. 

 
7. ДИПЛОМА И ДОДАТАК ДИПЛОМИ 
 Диплома и додатак дипломи се издају на прописаном обрасцу на српском језику 
ћириличким писмом, на језику организатора заједничког програма и на енглеском језику. 

 Kада се настава остварује на језику националне мањине, односно на неком од светских 
језика, јавне исправе се издају на обрасцу који је штампан двојезично на српском језику 
ћириличним писмом и на језику и писму на којем се изводи настава. 
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5. СТАНДАРДИ И УПУТСТВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 
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5.1. СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

Пречишћен текст 3 

 

 

Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Стандард 2. Сврха студијског програма 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Стандард 5: Курикулум 
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Стандард 7: Упис студената 
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Стандард 9: Наставно особље 
Стандард 10: Организациона и материјална средства 
Стандард 11: Контрола квалитета 

 
Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу
показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

Упутства за примену стандарда: 
1. Високошколска установа има краткорочни и дугорочни програм рада и акредитована је као
научноистрживачка установа, у складу са законом. 

2. Способност високошколске установе се мери и на основу:  
а. броја докторских дисертација и магистарских теза одбрањених у високошколској установи за
област за коју се студијски програм акредитује, имајући у виду однос броја докторских
дисертација и магистарских теза према броју дипломираних студената и према броју наставника

б. односа броја наставника и броја наставника који су укључени у научноистраживачке пројекте

в. односа броја публикација у међународним часописима министарства надлежног за науку у
последњих 10 година и броја наставника; 

г. остварене сарадње са установама у земљи и свету. 

3. Високошколска установа има наставнике у сталном радном односу који су били ментори у
изради доктората. 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, 
односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из 
медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских 
студија, осим доктората уметности, који је уметнички програм. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.1 Сваки студијски програм садржи јасно и недвосмислено наведене следеће елементе: 

а. назив и циљеве студијског програма; 

                                                           
3 Текст Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија допуњен је у Стандарду 9. на 
основу Допуна Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских сутанова и 
студијских програма је је донео НСВО на седници одржаној 3.9.2012. године. 



 
252 

б. исход процеса учења; 

в. научни назив; 

г. услове за упис на студијски програм; 

д. листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем; 

ђ. начин извођења студија - бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са 
европским системом преноса бодова; 

е. вредност докторске дисертације изказану у ЕСПБ бодовима; 

ж. предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

з. начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом 
универзитету; и. услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или 
сродних области студија; 

ј. друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 
образовном систему. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Сврха студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана. 
2.2 Сврха студијског програма докторских студија је развој науке, критичког мишљења и 

образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна 
истраживања и развој нових технологија и поступака који доприносе општем развоју 
друштва, као и да критички процењују истраживања других. 

2.3 Сврха студијског програма мора бити у складу с мисијом и циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве. 

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Циљеви студијског програма укључују постизање научних способности и академских 

вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним 
вештинама потребним за будући развој каријере. 

3.2 Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима 
развоја одговарајуће научне дисциплине у свету. 

3.3 Циљеви студијског програма морају бити у складу са основним задацима и циљевима 
високошколске установе на којој се програм изводи. 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне 
способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности. 

Упутства за примену стандарда 4: 
4.1 Програм докторских студија треба да омогући студентима да након завршених студија 

поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да: 

а. самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и 
организују и остварују развојна и научна истраживања; 

б. могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; 

в. могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка и да 
разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области; 

г. критички мисле, делују креативно и независно; 
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д. поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; 

ђ. комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата; 

е. оспособљени су да те резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у 
научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења; 

ж. доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште. 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
компетенције: 

а. темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке; 

б. способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака; 

в. повезивање основних знања из различитих области и њихова примена; 

г. способност праћења савремених достигнућа у струци; 

д. развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

ђ. употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима 
одговарајућег подручја. 

 

Стандард 5: Курикулум 
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и 
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората 
уметности, који је уметнички програм. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Курикулум докторских студија омогућава увид студентима у знања, вештине и способности 

које стичу током студија. 

5.2 Курикулум садржи дефинисане основе за самостални истраживачки рад студента. 

5.3 Курикулумом се дефинишу предмети и модули по обиму и садржају и начину реализације. 

5.4 Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, 
име професора, циљ предмета са очекиваним исходима (знањима и способностима), 
предуслове за похађање предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе 
извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге одговарајуће податке. 

5.5 Број бодова који одговара изборним предметима је најмање 50 % од укупног броја бодова 
који одговара свим предметима студијског програма. 

5.6 Курикулумом се ближе одређују захтеви везани за припрему докторске дисертације, 
специфични за свако образовно-научно, односно образовно-уметничко поље и области 
унутар поља. 

5.7 Докторска дисертација је самостални научни или уметнички рад студента докторских 
студија. 

5.8 Поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације се одређује општим актом 
самосталне високошколске установе. 

5.9 Број бодова за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак 
докторских студија. 

5.10 Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију докторских студија односи се на 
докторску дисертацију и предмете који су у вези са темом докторске дисертације. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програми прате савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним 
програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног 
простора. 

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Студијски програм нуди студентима најновија научна сазнања из области коју покрива и 

прати нова остварења у науци. 
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6.2 Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима 
високошколске установе. 

6.3 Студијски програм је формално и структурно усаглашен са најмање три акредитована 
инострана програма, од којих су најмање два из европског образовног простора. 

6.4 Постоји формална и структурна усаглашеност домаћег студијског програма са усвојеним 
предметно специфичним стандардима за акредитацију. 

6.5 Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 
студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. 

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 
студија. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Број студената који се уписују на студијски програм одређује се на основу расположивих 

просторних, кадровских и других могућности установе, као и процењених друштвених 
потреба на тржишту рада. 

7.2 Право уписа имају кандидати који су остварили обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова 
на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на 
интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука, као и 
на основу оствареног успеха у току тих студија и провере њиховог знања, склоности и 
способности. 

7.3 За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика који утврђује 
високошколска установа. 

7.4 Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на докторске студије, 
као и начин те провере објављују се у конкурсу. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена сте  

чених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се 
оцењује на основу показатеља њеног научног, односно уметничког доприноса. 

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Студенти савлађују студијски програм полагањем испита, чиме стичу одређени број ЕСПБ 

бодова. 

8.2 Број ЕСПБ бодова сваког предмета је утврђен на основу радног оптерећења студента током 
савлађивања предмета, и то применом унапред прихваћене и јединствене методологије за 
све предмете и све програме високошколске установе. 

8.3 Дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Дисертација 
представља самостални научноистраживачки рад. Остварени научни допринос се оцењује 
према броју научних публикација, патената или техничких унапређења. Унутар области се 
одређују услови које је потребно испунити да би се приступило одбрани докторске 
дисертације, на основу радова објављених или прихваћених за објављивање у међународним 
научним часописима са рецензијама са званичне листе министарства надлежног за науку. 

8.4 Начин и поступак припреме и одбране дисертације уређује се општим актом високошколске 
установе којим се дефинише прихватање теме за дисертацију, оцена урађене дисертације и 
испуњеност услова за приступање јавној усменој одбрани. 

 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно особље које има 
потребну научну способност. 

Упутства за примену стандарда 9: 
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9.1 Високошколска установа која изводи докторске студије треба да има: 
а. дефинисане критеријуме за избор наставника који раде са пуним радним временом у 

високошколској установи и развијен систем избора наставника из других научних 
институција 

који учествују у реализацији докторских студија; 

б. наставнике који су способни за извођење наставе на докторским студијама чија се 
способност 

доказује списком радова (10 најзначајнијих радова) и подацима о учешћу у дома- 

ћим и међународним научноистраживачким пројектима; 

в. најмање половину наставника укључених у научноистраживачке пројекте. 

9.2 Ментор има најмање пет научних радова објављених или прихваћених за објављивање у 
научним часописима из одговарајуће области студијског програма последњих десет година, 
са листе министарства надлежног за науку. Ментор може да води највише пет доктораната 
истовремено. 

9.3 Минимални број наставника који учествују на студијском програму докторских студија у 
радном односу на неодређено време је пет. Од укупног броја наставника 50 % је у радном 
односу на неодређено време у високошколској установи. Од укупног броја ментора 50% је у 
радном односу са пуним радним временом у висојкошколској установи. 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничкотехнолош ки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског 
студијског програма и броју студената који се уписују. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Високошколска установа има краткорочни и дугорочни план и буxет предвиђен за 

реализацију научноистраживачког рада. 

10.2 Средства за реализацију докторских студија могу бити обезбеђена у сарадњи са другим 
високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним 
организацијама. 

10.3 Високошколска установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми 
која је потребна за научноистраживачки рад, која је у поседу високошколске установе, што 
документује листом опреме са одговарајућим карактеристикама. 

10.4 Високошколска установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми 
која је потребна за научноистраживачки рад на основу уговора о сарадњи са другим 
одговарајућим установама. 

10.5  Високошколска установа обезбеђује коришћење библиотечког фонда из својих или других 
извора (књиге, монографије, научни часописи, друга периодична издања) у обиму 
потребном за остварење програма докторских студија. Студенти докторских студија имају 
приступ базама података које су неопходне за израду докторских дисертација и за 
научноистраживачки рад. 

10.6  За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе, 
одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад и опрема 
базирана на савременим информационо-комуникационим технологијама. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета 
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу 
квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење, 

контролу квалитета, као и предузимање мера за унапређење квалитета у следећим његовим 
елементима: курикулум, настава, наставници и сарадници, оцењивање студената, уџбеници 
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и литература. 

11.2 Контрола квалитета програма се обавља у унапред одређеним временским периодима у 
складу са законом. 

11.3 У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и њихова 
оцена квалитета програма.  
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5.2. ДОПУНА СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА У ОКВИРУ ОБРАЗОВНО--
НАУЧНОГ, ОДНОСНО ОБРАЗОВНО-УМЕТНИЧКОГ ПОЉА 

 
 
 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. 

 

Стандард 9: Наставно особље 
Компетентност наставника се утврђује на основу: научних радова објављених у међународним 
часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе), 
домаћим часописима, научних радова објављених у зборницима са међународних научних 
скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно побољшаног постојећег 
производа. 

Ментор има најмање три рада са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2009. године) и пет радова 
са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 
 
ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у домаћем часопису са 
листе министарства надлежног за науку. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним 
часописима, домаћим часописима, радова објављених у зборницима са међународних научних 
скупова, монографије, патента и уџбеника. 

Наставник који изводи наставу на докторским студијама има најмање један рад објављен или 
прихваћен за објављивање у часопису са SSCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

Ментор има најмање три рада објављена или прихваћена за објављивање у часопису са SSCI 
листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 

 

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Компетентност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним 
часописима (најмање један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе), 
научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са 
међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно 
побољшаног постојећег производа. 
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Ментор има најмање три рада са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2009. године) и пет радова 
са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 

 
 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Најмање један рад студента је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. 

 

Стандард 9: Наставно особље 

Стручност наставника се утврђује на основу научних радова објављених у међународним 
часописима (најмање један рад обајвљен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе), 
научних радова објављених у домаћим часописима, радова објављених у зборницима са 
међународних научних скупова, монографије, патента, уџбеника, новог производа или битно 
побољшаног постојећег производа, нове биљне сорте, нове сорте стоке и нове технологије. 

Ментор има најмање три рада са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2009. године) и пет радова 
са SCI листе (критеријум важи од 1. 1. 2010. године). 
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5.3. СТАНДАРДИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА УМЕТНОСТИ 

Пречишћен текст 4 

 
 
 Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 

студија уметности и интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних 
студија уметности 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Стандард 2. Сврха студијског програма 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Стандард 5: Курикулум 
Стандард 6: Квалитет, савременост и менународна усаглашеност студијског програма 
Стандард 7: Упис студената 
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Стандард 9: Наставно особље 
Стандард 10: Организациона и материјална средства 
Стандард 11: Контрола квалитета 

 

Посебан стандард: Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија уметности и интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних 
студија уметности 
Високошколска установа показује своју спремност за извонење докторских студија на основу 
показатеља који се односе на уметнички, уметничкоистраживачки и теоријски рад. 

Установа има способност за организацију интердисциплинарних, мултидисциплинарних и 
трансдисциплинарних студија уметности. 

Упутство за примену посебног стандарда: 
- Установа има наставнике са врхунским референцама и искуством у раду као и остале ресурсе на 
нивоу одговарајућем за образовање највишег степена; 

- Установа остварује мастер и основне студије из уметничке области за који се студијски програм 
акредитује; 

- Установа остварује сарадњу са сродним институцијама и установама културе у земљи и свету;  

- Установа има способност за организацију мултидисциплинарних студија. 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Структура садржи јасно дефинисан садржај и обим програма. 

Упутство за примену стандарда 1: 
1.1. Садржајем студијског програма се јасно утврнују: 

- назив и циљеви студијског програма; 

- врста студија и исход процеса учења; 

- научни назив; 

- услови за упис на студијски програм; 

- листа обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем; 

                                                           
4 Текст Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија уметности допуњен је у 
Стандарду 9. на основу Допуна Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
сутанова и студијских програма је је донео НСВО на седници одржаној 3.9.2012. године. 
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- начин извонења студија и потребно време за извонење појединих облика студија; 

- бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са ЕСПБ бодовима; 

- бодовна вредност завршног уметничког пројекта исказана у ЕСПБ бодовима; 

- предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

- начин избора предмета из других студијских програма; 

- услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија; 

- и друга питања од значаја за извонење студијског програма. 

1.2. Докторске студије имају обим од најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим 
студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским 
студијама. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм докторских студија уметности има јасно дефинисану и објављену сврху у 
образовном систему. 

Упутство за примену стандарда 2: 
2.1. Сврха студијског програма докторских студија је развој уметности, критичког и теоријског 

мишљења и образовање стручњака способних да самостално воде уметничка и теоријска 
истраживања. 

2.2. Сврха студијског програма мора бити у складу са основним задацима високошколске 
установе на којој се програм изводи. 

2.3. Сврха студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисане и објављене циљеве. 

Упутство за примену стандарда 3: 
3.1  Циљ студијског програма је образовање студената за препознатљиве и јасне професије и 

занимања. Студијски програм обезбеђује стицање врхунских компетенција које су 
друштвено оправдане и корисне и представљају допринос знању и разумевању у оквиру 
одренене уметничке области. 

3.2  Циљ студијског програма мора бити у складу са основним задацима и сврхом високошколске 
установе на којој се програм изводи. 

3.3   Циљ студијског програма је јасно и недвосмислено формулисан. 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем студијског програма докторских студија уметности студент стиче опште и 
специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања уметничке, теоријске и 
стручне делатности. 

Упутство за примену стандарда 4: 
4.1   Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

- оригиналног доприноса уметности и унапренења културног и цивилизацијског окружења; 

- анализе, синтезе и предвинања решења и последица; 

- овладавање методима, поступцима и процесима уметничког и теоретског изражавања и 
истраживања; 

- писања у академском стилу, формирања доследних аргумената и артикулације идеја; 

- развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа; 

- примене знања у пракси; 

- развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и 
међународним окружењем; 
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- професионалне етике. 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне 
способности: 

- темељног познавања и разумевања дисциплине одговарајуће струке; 

- решавање конкретних проблема уз употребу уметничких и теоретских метода и 
поступака; 

- повезивање основних знања из различитих области и њихове примене; 

- праћење и примене новина у струци; 

- развоја вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

- употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из 
одговарајућег подручја. 

 

Стандард 5: Курикулум 
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом као и 
докторски уметнички пројекат који је завршни део студијског програма докторских студија 
уметности. 

Упутство за примену стандарда 5: 
5.1  Структура курикулума обухвата распоред предмета и модула по семестрима, триместрима 

односно блоковима, фонд часова активне наставе и ЕСПБ бодове. 

5.2   Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, 
име наставника, циљ предмета са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, услове 
за упис предмета, садржај предмета, препоручену литературу, методе извонења наставе, 
начин провере знања и оцењивања и друге податке. 

5.3   Структура студијског програма на студијама у пољу уметности садржи следеће групе 
предмета изражене у ЕСПБ бодовима: уметничке, теоријско-уметничке и друштвено-
хуманистичке групе предмета заступљене у процентима примереним различитим 
уметничким областима. 

5.4   Број бодова за докторски уметнички пројекат улази у укупан број бодова потребних за 
завршетак докторских студија уметности. 

5.5   Докторат уметности се састоји из уметничког пројекта и писаног рада. 

        Уметнички пројекат представља уметнички рад јавно приказан у форми изложбе, јавног 
извонења, публикације или неке друге врсте уметничког достигнућа. Писани рад представља 
резултат темељно истражене теоријске теме која је у дијалошкој вези са уметничким 
достигнућем. 

        Садржај и удео уметничког и теоретског дела у уметничком пројекту мора да буде јавно 
објављен и дефинисан тако да је примерен достигнућима и искуствима у образовању у 
различитим уметничким областима као што су драмске и аудиовизуелне, ликовне, музичке и 
извоначке и примењене уметности и дизајн. 

5.6   Најмање половина ЕСПБ бодова предвинена за реализацију докторских студија односи се на 
докторски уметнички пројекат и предмете који су у вези са темом уметничког пројекта. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и менународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм прати савремене светске токове уметничке и научне праксе и упоредив је са 
сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског и светског 
образовног простора. 

Упутство за примену стандарда 6: 
6.1. Студијски програм нуди студентима најновија уметничка и теоријска сазнања. 

6.2. Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим програмима 
високошколске установе. 

6.3. Студијски програм је упоредив са најмање три акредитована инострана програма, од којих 
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су најмање два из европског образовног простора. 

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја уметности, 
теорије, образовања и културе као и својим ресурсима, уписује студенте на студијски програм 
докторских студија. 

Упутство за примену стандарда 7: 
7.1. Број студената који се уписује на студијски програм одренује се на основу расположивих 

кадровских, просторних и других могућности установе као и процењених друштвених 
потреба. 

7.2. Право уписа имају кандидати који су остварили обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова 
на основним академским и дипломским академским студијама, као и на основу оствареног 
успеха у току тих студија и провере њиховог знања, склоности и способности. 

7.3. За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика који утврнује 
високошколска установа. 

7.4. Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на докторске студије 
као и начин те провере објављују се у конкурсу. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Вредновање студената се изражава оценом на испиту после континуираног праћења успешности 
и напредовања студената у савланивању одрененог предмета који се прати током семестра. 

Докторски уметнички пројекат се оцењује на основу показатеља уметничког односно теоретског 
доприноса. 

Упутство за примену стандарда 8: 
8.1. Студент савланује студијски програм континуираним радом током семестра и полагањем 

испита чиме стиче одренени број ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. 

8.2. Начин и поступак припреме и одбране докторског уметничког пројекта уренује се општим 
актом високошколске установе којим се дефинише прихватање теме, оцена ураненог 
пројекта и испуњеност услова за приступање јавној усменој одбрани. 

8.3. Оцењивање се врши по унапред објављеним критеријумима. 

 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма докторских студија постоји наставно особље које има 
потребне уметничке и стручне способности. 

Упутство за примену стандарда 9: 
9.1. Високошколска установа која изводи докторске студије треба да има дефинисане 

критеријуме и развијен систем за избор наставника, из матичне као и других образовних, 
културних и научних установа, који учествују у реализацији докторских студија. 

9.2. Ментор може бити доктор уметности или редовни професор из одговарајуће уметничке 
области. 

9.3. Ментор може да води највише пет доктораната истовремено. 
9.4. Минимални број наставника који учествује на студијском програму докторских студија је 

пет. Од укупног броја ментора 50% је у радном односу са пуним радним временом у 
висојкошколској установи 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбенују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског 
програма и броју студената који се уписује. 

Упутство за примену стандарда 10: 
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10.1. Високошколска установа има краткорочни и дугорочни план и буџет предвинен за 
реализацију уметничког и истраживачког рада. 

10.2. Средства за реализацију докторских студија могу бити обезбенена у сарадњи са другим 
високошколским установама, установама у култури и менународним организацијама. 

10.3. За извонење студијског програма обезбенени су одговарајући ресурси за извонење наставе 
и уметнички рад. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета 
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу 
квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Упутство за примену стандарда 11: 
11.1. Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење и 

предузимање мера за унапренење квалитета. 

11.2. Контрола квалитета програма се обавља у унапред одрененим временским периодима у складу 
са законом. 

11.3. У контроли квалитета и оцени студијског програма обезбенена је активна улога студената. 
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5.6. УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА 
 
Документ се припрема у складу са Стандардима за акредитацију високошколских институција, за 
сваки стандард је дат одговарајући низ табела које треба попунити, прилога које је треба означити 
и приложити, и максимална дужина текстуалног описа којим се образлаже испуњеност датог 
стандарда. Поред обавезних прилога институција може приложити и друге врсте прилога који 
документују испуњеност датог стандарда. 

 

Увод 
Посебан стандард - Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Стандард 4. Компетенције дипломираних студената 
Стандард 5. Курикулум 

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Стандард 7. Упис студената 
Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената 
Стандард 9. Наставно особље 
Стандард 10. Организациона и материјална средства 
Стандард 11. Контрола квалитета 
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УВОД  
 

НАЗИВ  УСТАНОВЕ: 

 
 

АДРЕСА: 
Web адреса: 

 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље 
Природно-
математичке 
науке 

Друштвено-
хуманистичке 
науке 

Медицинске 
науке 

Техничко-
технолошке 
науке 

Уметност 

 

 

Број студената  

Основне академске студије     

Мастер академске студије  
Специјалистичке академске студије  

Докторске студије  

Укупан број студената  

 

Наставно особље у наставничким звањима Доценти 
Ванредни 
професори 

Редовни 
професори 

У сталном радном односу    

У допунском радном односу    

Укупан број     

Наставно особље у истраживачким звањима 
Начуни 
сарадници 

Виши научни 
сарадници 

Саветници  

У сталном радном односу    

У допунском радном односу    

Укупан број     

Укупан број наставника    

 

Простор, Библиотека  

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте 
докторских студија  

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи 
наставни процес   

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских 
студија   
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Назив студијског програма  

Назив установе са којом се организује 
заједнички студијски програм (ако у 
реализацији учествује више установа) 

 

Високошколска установа у којој се изводи 
студијски програм 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко 
поље 

 

Научна или уметничка област  

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима  

Назив дипломе   

Дужина студија  

Година у којој је започела реализација 
студијског програма 

 

Година када ће започети реализација 
студијског програма (ако је програм нов) 

 

Број студената који студира по овом 
студијском програму   

 

Планирани број студената који ће се 
уписати на овај студијски програм  

 

Датум када је програм прихваћен од 
стране одговарајућег тела (навести ког) 

 

Језик на коме се изводи студијски програм  

Година када је програм акредитован  

Web адреса на којој се налазе подаци о 
студијском програму 
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Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу 
показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

Опис (највише 100 речи): 
 

 

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација 
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на 
универзитету 

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској 
установи 

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и 
уметничкоистраживачке пројекате 

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској 
години 

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 
Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората 

Евиденција:  
Програм научноистраживачког рада - Прилог П.1,  

Решење о акредитацији научноистраживачке организације - Прилог П.2. 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, 
односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из 
медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских 
студија, осим доктората уметности који је уметнички програм. 

Опис (највише 300 речи): 
 

 
 
 

Евиденција:  
Публикација установе-Прилог 1.1 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 
образовном систему. 

Опис (највише 300 речи): 
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Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.  

Опис (највише 300 речи): 
 

 

 

 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне 
способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.  

Опис (највише 300 речи): 
 
 
 

 

Стандард 5: Курикулум  
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и  

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората 
уметности који је уметнички програм. 

Опис (највише 300 речи): 
 
 
 
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације 
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама 

Евиденција:  
Статут – Прилог 5.1 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним 
програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног 
простора.   

Опис (највише 300 речи): 
 
 
 

Евиденција:  
Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) – Прилог 6.1 
Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима –Прилог 6.2.  

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 
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студија. 

Опис (највише 300 речи): 
 

 

 

 

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм 

Евиденција:  
Конкурс за упис на докторске студије (ако започела њихова реализација) - Прилог 7.1  

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена 
стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се 
оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.  

Опис (највише 300 речи): 
 
 
 
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске 
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 

Евиденција:  
Статут (део који се односи на докторске студије) - Прилог 8.1 
Правилник институције о оцени докторске дисертације - Прилог 8.2 

     

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има 
потребну научну  способност. 

Опис (највише 300 речи): 
 

 

 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија   
Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке 
пројекате 

Табела 9.3. Компетентност наставника 
Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године 
Табела 9.5. Ментори 

Евиденција:  
Критеријуми за избор наставника-Прилог 9.1 
Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског 
програма и броју студената који се уписује.  

Опис (не више од 300 речи): 
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Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад 

Евиденција: 
План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада - Прилог 10.1 
Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и 
међународним организацијама - Прилог 10.2 
Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима - Прилог 10.3 

 

Стандард 11: Контрола квалитета      
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу 
квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Опис (највише 100 речи): 
 

 

 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму: 

Евиденција:  
Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1 
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5.5. ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА  

 

 

Табеле, спремне за попуњавање, налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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5.6. УПУТСТВА РЕЦЕНЗЕНТУ ЗА ПРОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ 
СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 
 
 

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају 
стандарде објављене у Службеном гласнику Републике Србије 106/2006. и да високошколска 
установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом образовању.  

Документација коју установа подноси, као и рецензентски извештај, базирају се на 
следећим документима: 

1. Стандарди за акредитацију студијских програма докторских студија 

2. Допуна стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру 
образовно-научног односно образовно-уметничког поља 

3. Стандарди за акредитацију студијских програма докторских студија уметности 

4. Упутства за припрему документације за акредитацију студијског програма докторских 
студија  

4.  Упутства за припрему документације за акредитацију (новембар 2007). 

5. Правилник о листи стручних, академских и научних назива 

 

Рецензент у зависности од предмета рецензије прати  стандарде, упутства и документацију 
коју је установа поднела, на основу чега сачињава РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАJ (Формулар у 
Excel формату). Рецензентски извештај се сачињава обавезно у електронској и папирној форми. 
Рецензент је обавезан да рецензентски извештај преда у обе форме до рока који је назначен у 
Уговору о рецензији. 

- Рецензент добија документацију у електронској форми.  

- Рецензент анализира сваки стандард који се односи на дати студијски програм.  

- Упутствима је предвиђено да  установа испуњеност стандарда доказује одређеним описом, 
као и прилозима и табелама у којима су приказани одговарајући подаци којима се 
документује испуњеност датог стандарда. Установа може доказати испуњеност стандарда 
и на други начин, или додатним прилозима и табелама који нису предвиђени у упутству за 
припрему документације за акредитацију.  

- Рецензент прати Упутства за рецензенте, која су организована на исти начин као упутства 
за припрему документације за акредитацију. У текстуалном опису уз сваки стандард дата 
су упутства за рецензију, при чему рецензент може отворити одговарајуће фајлове који се 
односе на табеле и прилоге које  установа прилаже у својој документацији. 

- Након увида у приложену документацију рецензент оцењује испуњеност сваког 
појединачног стандарда и свој коментар и образложење своје нумеричке оцене обавезно 
уноси у рецензентски формулар у место за описну оцену, коментаре и препоруке. Овај део 
коментара је посебно важан за формирање коначне оцене и од рецензента се тражи да буде 
што прецизнији и истакне на основу којих прилога је позитивно или негативно оценио 
испуњеност услова за дати стандард.  

- Рецензент даје оцене на скали од 5 до 10 a написано образложење мора бити у складу са 
добијеном коначном оценом која се у Еxcel  формату формулара аутоматски рачуна ако сe 
појединачни стандард оцењује са више аспеката. Рецензент увек образлаже коначну оцену 
и мора водити рачуна да  описна оцена одговара и бројчаној оцени.  

 
Упутства за рецензенте су организована  тако да је у: 

- првом делу приказан Стандард и упутство за примену стандарда,  
- другом делу приказано Упутство за припрему документације за акредитацију, према 
којима су установе припремале документације за акредитацију,  

- трећем делу приказано  Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда.  
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Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 

Уводна табела 

У табели УВОД која обухвата основне податке о студијском програму за којe се тражи 
акредитација проверити да ли је: 

5) образовно-научно/образовно-уметничко поље наведено у складу са Законом 

6) научна, стручна или уметничка област наведена у складу са листом области коју утврђује 
Национални савет 

7) назив дипломе наведен у складу са листом звања коју утврђује Национални савет 

8) обим, врста и дужина студија у складу са Законом.  

Податке о високошколској установи у којој се изводи студијски програм  и називе студијских 
програма, који се налазе у табели УВОД, рецензент уноси у рецензентски извештај. 

У случају да наведено није усклађено са Законом и одлукама Националног савета рецензент 
уноси у закључни коментар извештаја, и у коментар уз стандард 1. Рецензент проверава да ли је 
студијски програм  прихваћен од стране одговарајућих тела Факултета и Универзитета.  

Наводе се подаци о броју студената који студирају по овом студијском програму, односно 
планираном броју студената који ће се уписати. 

 

Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских 
студија 
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу 
показатеља који се односе на научноистраживачки рад. 

Упутства за примену стандарда: 
1. Високошколска установа има краткорочни и дугорочни програм рада и акредитована је као 
научноистраживачка установа, у складу са законом.   

2. Способност високошколске установе се мери и на основу:  
- броја докторских дисертација и магистарских теза одбрањених у високошколској 
установи за област за коју се студијски програм акредитује, имајући у виду однос броја 
докторских дисертација и магистарских теза према броју дипломираних студената и према 
броју наставника; 

- односа броја  наставника и броја наставника који су укључених у научно- истраживачке 
пројекте; 

- односа броја публикација у међународним часописима министарства надлежног за науку у 
последњих 10 година и броја наставника; 

- остварене сарадње са установама у земљи и свету. 

Високошколска установа има наставнике у сталном радном односу који су били ментори у изради 
доктората. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 100 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација 
Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на 
универзитету 

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској 
установи 

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачке и 
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уметничкоистраживачке пројекте 

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској 
години 

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује 
Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората 

Програм научноистраживачког рада-Прилог П.1,  
Решење о акредитацији научноистраживачке организације-Прилог П.2. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент проверава  да ли постоје Прилози 1 и 2 и уписује у  простор за коментар.  

Рецензент уноси број наставника, број наставника укључен у научноистраживачке пројекте, 
бројеве који се односе на публикације, пројекте и број студената.  Даје општу нумеричку оцену и 
образложење,  узимајући у обзир број одбрањених теза, објављених  публикација, број 
научноистраживачких пројеката, број наставног особља укљученог у пројекте. 

Ако у установи раније нису биле одбрањене докторске дисертације, тада установа може своју 
спремност да реализује докторске студије  искаже дајући податке кроз табелу П7. Листа 
наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората. Рецензент тада 
дајте општу нумеричку оцену и текстуално образложење уносећи у коментар број наставника и 
број теза у којима су наставници били ментори. 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од 
најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 
360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из 
медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских 
студија, осим доктората уметности који је уметнички програм. 

Упутства за примену стандарда 1: 
1.3 Сваки студијски програм садржи јасно и недвосмислено наведене следеће елементе:  

- назив и циљеве студијског програма;  

- исход процеса учења; 

- научни назив;  

- услове за упис на студијски програм; 

- листу обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем, 

- начин извођења студија - бодовну вредност сваког предмета исказану у складу са 
европским системом преноса бодова;  

- вредност докторске дисертације исказану у ЕСПБ бодовима; 

- предуслове за упис појединих предмета или групе предмета; 

- начин избора предмета из других студијских програма на истом или другом 
универзитету; 

- услове за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија;  

- и друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Публикација установе-Прилог 1.1. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
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Рецензент цени да ли структура студијског програма одговара захтевима стандарда, у погледу 
назива, циљева, исхода учења, услова уписа, начина извођења, услове преласка са других 
студијских програма.   

Студијски програм докторских студија има најмање 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију 
докторске дисертације. Овај број бодова по правилу одговара изборним предметима и изборним 
модулима везаним за тему дисертације и изради докторске дисертације.  

Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у 
образовном систему. 

Упутства за примену стандарда 2: 
2.1 Сврха студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана 
2.2 Сврха студијског програма докторских студија је развој науке, критичког мишљења  и 
образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна 
истраживања и развој нових технологија и поступака које доприносе општем развоју друштва, 
као и да критички процењују истраживања других.  

2.3 Сврха студијског програма мора бити у складу са мисијом и циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Публикација установе-Прилог 1.1. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.  

Упутства за примену стандарда 3: 
3.1 Циљеви студијског програма укључују постизање научних способности и академских 

вештина,  развој креативних способности и овладавање специфичним практичним 
вештинама потребним за будући развој каријере.  

3.2 Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима 
развоја одговарајуће научне дисциплине у свету. 

3.3   Циљеви студијског програма морају бити у складу са основним задацима и циљевима 
високошколске установе на којој се програм изводи. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 

 

 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда. 
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне 
способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.  

4.1 Програм докторских студија треба да омогући студентима да након завршених студија 
поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да: 

- самостално  решавају практичне и теоријске проблеме у области у којој су докторирали и 
организују и остварују развојна и научна истраживања; 

- могу да се укључе у остварење међународних научних пројеката; 

- могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка, и да 

- разумеју и користе најсавременија знања у датој научној области; 

- критички мисле, делују креативно и независно; 

- поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе; 

- комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких 
резултата, е) су оспособљени да те резултате саопштавају на научним конференцијама, 
објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења; 

- доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште. 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне  

       компетенције:  

- темељно познавање и разумевање дисциплине одговарајуће струке; 

- способност решавања проблема уз употребу научних метода и поступака; 

- повезивање основних знања из различитих области и њихова примена; 

- способност праћења савремених достигнућа у струци; 

- развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

- употреба   информационо-комуникационих   технологија   у   овладавању                 
знањима одговарајућег подручја. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 

 

 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент цени испуњеност стандарда дајући нумеричку оцену и образложење. 

Рецензент анализира описане компетенције имајући у виду садржаје и исходе дате у курикулуму. 
Посебно цени да ли су прецизно дефинисане опште и специфичне компетенције и да ли су у 
складу са структуром и садржајем студијског програма и да ли су прецизно описане и усклађене са 
исходима. 

 

Стандард 5: Курикулум  
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и 
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората 
уметности који је уметнички програм. 

Упутства за примену стандарда 5: 
5.1 Курикулум докторских студија омогућава увид студентима у знања, вештине и способности 
које стичу током студија.  

5.2 Курикулум  садржи дефинисане основе за самостални истраживачки рад студента. 

5.3 Курикулумом се дефинишу  предмети и модули по обиму и садржају и начину реализације. 

5.4 Опис предмета садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, 
име професора, циљ предмета са очекиваним исходима (знањима   и   способностима),   
предуслове   за   похађање   предмета,   садржај предмета  препоручену литературу, методе 
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извођења наставе, начин провере знања и оцењивања и друге одговарајуће податке. 

5.5 Број бодова који одговара изборним предметима је најмање 50% од укупног броја бодова 
који одговара свим предметима студијског програма.  

5.6 Курикулумом се ближе одређују  захтеви везани за припрему докторске дисертације, 
специфични за свако образовно-научно односно образовно-уметничко поље и области 
унутар поља.  

5.7 Докторска дисертација је самостални научни или уметнички рад студента докторских 
студија. 

5.8 Поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације се одређује општим актом 
самосталне високошколске установе. 

5.9 Број бодова за докторску дисертацију улази у укупан број бодова потребних за завршетак 
докторских студија. 

5.10 Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена  за реализацију докторских студија односи се 
на  докторску дисертацију и предмете који су у вези са темом докторске дисертације. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације 
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама 

Статут –Прилог 5.1, (прилог је исти као у документацији за установу) 
Књига предмета (у документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Укупан број часова активне наставе на докторским студијама не може бити мањи од 600 часова у 
току школске године (20 часова недељно) Студијски програм докторских студија обухвата 
активну наставу и израду докторске дисертације. У документацији за акредитацију активна 
настава се по препорукама дели на две категорије: 1. предавања, 2. студијски истраживачки рад,  
које се бројчано изражавају као часови. Студијски истраживачки рад обухвата све облике наставе 
који су у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање, писање научних радова 
и израду докторске дисертације. Установа у оквиру специфичности поља и области студијског 
програма докторских студија, исказује специфичности везане за активну наставу на докторским 
студијама кроз описе дате у књизи предмета. Од укупног броја часова активне наставе на 
студијском програму докторских студија, по правилу, 25% треба да буду часови предавања. На 
задњој години докторских студија активну наставу може чинити само студијски истраживачки рад 
који је непосредно у функцији израде докторске дисертације. Активна настава се изражава бројем 
часова  и бројем ЕСПБ бодова. Докторска дисертација је завршни део докторских студија, осим у 
пољу уметности. Израда докторске дисертације се приказује  само ЕСПБ бодовима.  

Рецензент цени испуњеност стандарда дајући нумеричку оцену и образложење.   

Рецензент врло детаљно анализира структуру и садржај курикулума. Цени да ли су поштоване 
препоруке о броју и распореду часова активне наставе на студијском програму. Посебно оцењује 
садржај, циљ и исходе предмета обухваћених курикулумом, процењујући савремена научна 
сазнања, научне методе и поступке које студента оспособљавају за самостални истраживачки рад. 
Поред бројчане оцене рецензент обавезно даје и описну оцену.  

Рецензент утврђује да ли је број ЕСПБ предвиђен за тезу и предмете који су у непосредној 
функцији израде тезе већи од 50% од укупног броја ЕСПБ. Рецензент оцењује захтеве везане за 
припрему докторске дисертације. 

Рецензент даје нумеричку оцену и образлаже је, процењујући да ли  је докторант на основу 
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садржаја и структуре курикулума, стечених научних сазнања и усвојене научне методе као и 
захтева  за израду докторске дисертације, оспособљен за самосталан научно истраживачки рад. 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем 
образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима 
на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.   

Упутства за примену стандарда 6: 
6.1 Студијски програм нуди студентима најновија научна сазнања из области коју покрива и 
прати нова остварења у науци. 

6.2 Студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен  са другим програмима 
високошколске установе. 

6.3 Студијски програм је формално и структурно усаглашен са 
најмање три акредитована инострана програма, од којих су најмање два из европског 
образовног простора. 

6.4 Постоји формална и структурна усаглашеност домаћег студијског програма са  
усвојеним предметно специфичним стандардима за акредитацију . 

6.5 Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања 
студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 6: 
Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) –Прилог 6.1, 
Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима –Прилог 6.2. 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Ови прилози не подразумевају потпуну идентичност програма, већ предмете и области битне за 
компетенције свршених студената. Рецензент овај прилог проверава са wеб страница, и 
коментарише испуњеност стандарда.  Ако је установа приложила и друге прилоге као нпр.  
Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром истраживачком праксом у европским 
институцијама које успешно реализују програме докторских студија у одговарајућој научној 
области, рецензент анализира и ове податке и доноси закључак о компаративној   предности 
институције 

 

Стандард 7: Упис студената 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, 
образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских 
студија. 

Упутства за примену стандарда 7: 
7.1 Број студената који се уписује на студијски програм одређује се на 
основу расположивих просторних, кадровских и других могућности установе као и 
процењених друштвених потреба на тржишту рада. 

7.2 Право уписа имају кандидати који су остварили обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова 
на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на 
интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука, као и 
на основу оствареног успеха у току тих студија и провере њиховог знања, склоности и 
способности. 

7.3 За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног  језика који утврђује 
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високошколска установа. 

Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на докторске студије 
као и начин те провере објављују се у конкурсу. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 
 
 

Показатељи и прилози за стандард 7: 
Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм 

Евиденција: Конкурс за упис на докторске студије (ако започела њихова реализација)-Прилог 7.1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
У случају новог студијског програма је довољно да установа поред навођења планираног броја 
студената, специфицира услове уписа и начин рангирања кандидата, као и податке дате у Табели 
7.1. 

Рецензент посебно констатује услове за упис на студијски програм у складу са Законом о високом 
образовању, вредност докторске дисертације исказану у ЕСПБ, услове за прелазак са других 
студијских програма у оквиру истих или сродних области студија, признавање ЕСПБ из 
магистарских студија  и-или академских специјалистичких студијских програма.  

Један ментор може да води  највише 5 доктораната истовремено,  што је у директној вези  са 
бројем студената на студијском програму докторских студија. Максимални број студената за који 
се студијски програм докторских студија акредитује је број ментора x5  подељен бројем година 
трајања студијског програма.  

Рецензент поред оцене о испуњености стандарда даје образложење оцене која се односи на 
испуњеност овог стандарда, ценећи да ли је број планираних студената у складу са бројем 
наставника који могу бити ментори. 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених 
извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на 
основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.  

Упутства за примену стандарда 8: 
8.1 Студенти савлађују студијски програм полагањем испита чиме стичу одређени број ЕСПБ 
бодова.  

8.2 Број ЕСПБ бодова сваког предмета је утврђен на основу радног оптерећења студента током 
савлађивања предмета и то применом унапред прихваћене и јединствене методологије за све 
предмете и све програме високошколске установе.  

8.3 Дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. Дисертација представља 
самостални научноистраживачки рад. Остварени научни допринос се оцењује према броју 
научних публикација, патената или техничких унапређења. Унутар области се одређују услови 
које је потребно испунити да би се приступило одбрани докторске дисертације, на основу 
радова објављених или прихваћених за објављивање у  међународним научним часописима  са  
рецензијама са званичне листе министарства надлежног за науку. 

8.4 Начин и поступак припреме и одбране дисертације уређује се општим актом високошколске 
установе којим се  дефинише прихватање теме за дисертацију, оцена урађене дисертације и 
испуњеност услова за приступање јавној усменој одбрани. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
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Показатељи и прилози за стандард 8: 
Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске 
године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 

Статут (део који се односи на докторске студије)-Прилог 8.1,  
Правилник институције о оцени докторске дисертације-Прилог 8.2 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент цени испуњеност стандарда дајући нумеричку оцену и образложење, узимајући у обзир 
услове који дефинишу процедуре везане за реализацију  докторске дисертације Прилози 8.1 и 8.2. 
и одбрану, усклађеност са захтевима стандарда. Да ли су дефинисани услови који дефинишу оцену  
научне вредности докторске дисертације и да ли су захтеви усклађени са захтевима из 
одговарајућег поља. На основу података датих у табели 8.1. рецензент коментарише да ли се 
остварени научни доприноси оцењују према броју научних публикација. 

 

Стандард 9: Наставно особље 
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има 
потребну научну  способност. 

Упутства за примену стандарда 9: 
9.1 Високошколска установа која изводи докторске студије треба да има:  

a. дефинисане критеријуме за избор наставника који раде са пуним радним временом у  
високошколској установи и развијен систем избора наставника из других научних 
институција који учествују у реализацији докторских студија; 

b. наставнике који су способни за извођење наставе на докторским студијама чија се  
способност доказује списком радова (10 најзначајнијих радова) и подацима о учешћу у 
домаћим и међународним научноистраживачким пројектима; 

c. најмање половину наставника укључених у научноистраживачке пројекте. 
9.2 Ментор има наjмање пет научних радова објављених или прихваћених за објављивање у 

научним часописима из одговарајуће области студијског програма са листе министарства  
надлежног за науку, у последњих 10 година. Ментор  може  да води  највише пет 
доктораната истовремено. 

9.3 Минималан број наставника који учествују на студијском програму докторских студија у 
радном односу на неодређено време, је пет. Од укупног броја наставника 50% је у радном 
односу на неодређено време у високошколској установи. 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 300 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 9: 
Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија   
Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке 
пројекте 

Табела 9.3. Компетентност наставника 
Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године 
Табела 9.5. Ментори 
Правилник за избор наставника – Прилог 9.1 
Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2 
Књига наставника ангажованих на програму докторских студија- Прилог 9.3  
Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори- 
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Прилог 9.4 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Један ментор може да води  највише 5 доктораната истовремено,  што је у директној вези  са 
бројем студената на студијском програму докторских студија. Научни радници научних института 
у звањима еквивалентним наставничким звањима на универзитету, могу учествовати у извођењу 
докторских студија за програме докторских студија факултета, департмана и 
интердисциплинарних центара универзитета. Научни радник се рачуна као наставник у допунском 
радом односу. 

Рецензент утврђује да ли установа има 50% наставника са пуним радним временом који су 
ангажовани на студијском програму докторских студија и да ли је број већи од пет. Рецензент 
такође утврђује да ли најмање половина од укупног броја наставника који учествују у извођењу 
наставе на студијском програму докторских студија укључена у научноистраживачке пројекте.  

Рецензент утврђује да ли установа има Критеријуме за избор наставника, и да ли су  критеријуми 
усаглашени са препорукама НС и да ли су примењивани у изборима наставника. Рецензент 
анализира Књигу наставника и утврђује да ли наставници испуњавају стандарде у оквиру 
одговарајућег научног односно уметничког поља.  На основу приложених референци и листе 
предмета на којима је наставник ангажован рецензент утврђује да ли је наставник компетентан за 
предмете које изводи, имајући у виду да најмање једна референца мора бити из уже научне 
области.  

Рецензент оцењује да ли број предложених ментора може да покрије планирани број студената на 
студијском програму, и да ли компетенције ментора одговарају стандардима у оквиру датог 
научног односно уметничког поља.   

Рецензент обавезно даје број компетентних наставника и ментора, и општу описну  оцену 
компетенције наставника и ментора на студијском програму.   

Рецензент оцењује да ли број компетентних наставника а посебно ментора обезбеђује 
оспособљавање студената докторских студија за самостални научностраживачки  рад.  

Рецензент ценећи испуњеност овог стандарда може погледати листе часописа који су на 
одговарајућим међународним листама цитираности које су дате у прилогу.  ЧАСОПИСИ 

..\..\zakon i SSC liste 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског 
програма и броју студената који се уписује. 

Упутства за примену стандарда 10: 
10.1 Високошколска установа има краткорочни и дугорочни план и буџет предвиђен за 

реализацију научноистраживачког рада. 

10.2 Средства за реализацију докторских студија могу бити обезбеђене у сарадњи са другим 
високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним 
организацијама. 

10.3 Високошколска установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми 
која је потребна за научноистраживачки рад, која је у поседу високошколске установе што 
документује листом опреме са одговарајућим карактеристикама.  

10.4 Високошколска установа обезбеђује студентима коришћење опреме или приступ опреми 
која је потребна за научноистраживачки рад на основу уговора о сарадњи са другим 
одговарајућим установама. 

10.5 Високошколска установа обезбеђује коришћење библиотечког фонда из својих или других 
извора (књиге, монографије, научни часописи, друга периодична издања) у обиму потребном 
за остварење програма докторских студија. Студенти докторских студија имају приступ 
базама података које су неопходне за израду докторских дисертација и за 
научноистраживачки рад. 

10.6 За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за извођење наставе, 
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одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад и опрема базирана 
на савременим информационо-комуникационим технологијама.  

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 100 речи) 
 

 

 

Показатељи и прилози за стандард 9: 
Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући 
лабораторијски простор неопходан за експериментални рад 

План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада-Прилог 10.1 
Уговори о сарадњи са другим високошколским установама и акредитованим институтима и 
међународним организацијама- Прилог 10.2 
Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима-Прилог 10.3 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Рецензент цени простор, опрему и библиотечку и информатичку подршку студијском програму, 
зависно од научне области са становишта могућности доктораната за обављање истраживачке 
активности у установи која акредитује одговарајући студијски програм. При чему рецензент узима 
у обзир и  сарадњу са другим НИО у реализацији програма. 

 

Стандард 11: Контрола квалитета      
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу 
квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

Упутства за примену стандарда 11: 
11.1 Контрола квалитета студијског програма подразумева редовно и систематично праћење, 

контролу квалитета као и предузимање мера за унапређење квалитета у следећим његовим 
елементима: курикулум, настава, наставници и сарадници, оцењивање студената, уџбеници 
и литература.    

11.2  Контрола квалитета програма се обавља у унапред одређеним временским периодима у 
складу са законом. 

11.3  У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студената и 
њихова оцена квалитета програма.  

 

Упутство за припрему документације за акредитацију: 
Опис (највише 100 речи) 

 

 
 

Показатељи и прилози за стандард 11: 
Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму: 

Евиденција: Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1 

Упутство за рецензенте за оцену испуњености стандарда: 
Уколико је установа приложила и друге документе који се односе на стандард контроле 
квалитета као што су: етички кодекс добре научне праксе и јавно публиковани документ о 
политици обезбеђења квалитета рецензент анализира и ове прилоге и на основу њих, као и 
извештаја о самовредновању студијског програма докторских студија процењује овај стандард. 
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5.7. ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНТА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОКТОРСКИХ 

СТУДИЈА 
 

Извештај (у xls формату) налази се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге и на 
web-сајту Комисије www.kapk.org 
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6. СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА  
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6.1. ПРАВИЛНИК 
О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
Пречишћен текст 5 

 

 

 На основу члана 11. став 1. тачка 8) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
број 76/05), Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 20. октобра 2006. 
године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се стандарди и поступак за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа. 

 Стандарди из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни 
део. 

 

Члан 2. 

 Поступак спољашње провере квалитета високошколске установе покреће комисија за 
акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија) према годишњем плану послова, по 
посебном налогу Националног савета за високо образовање (у даљем тексту: Национални савет), 
на захтев самосталне високошколске установе или министра надлежног за послове високог 
образовања (у даљем тексту: министар) 

 

Члан 3. 

 У име самосталне високошколске установе захтев за спољашњу проверу квалитета подноси 
стручни орган. 

 Захтев за спољашњу проверу квалитета треба да садржи: податке о подносиоцу захтева и 
образложење захтева. 

 

Члан 4. 

 Комисија прибавља документацију потребну за спровођење поступка спољашње провере 
квалитета од високошколске установе која је субјект спољашње провере квалитета. 

 Документација из става 1. овог члана садржи: 

 - назив, седиште, одговорно лице (ректор, декан, директор); 

 - акт о оснивању и издате дозволе за рад; 

 - студијске програме које изводи; 

 - извештај о самовредновању; 

 - план рада најмање за текућу и наредну годину и извештај о раду у претходној години; 

 - податке о студентима; 

 - податке о уписној политици: критеријуме и начин рангирања и уписа кандидата; 

                                                           
5 Текст Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа је 
пречишћен текст сачињен од Правилника донетог на седници НСВО одржаној 20. 10. 2006. године и Измене 
Правилника донете на седници НСВО одржаној 23. 1. 2012. године  
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 - податке о наставном особљу; 

 - податке о библиотеци и информатичкој опреми; 

 - податке о простору и опреми: докази о власништву/закупу, докази о урбанистичким 
условима, податке о површини, структури простора и податке о техничкој опреми (број, намена, 
старост); 

 - биланс стања и успеха за претходну годину, финансијски план за текућу и наредну годину, 
извештај о пословању са изворима финансирања и начином употребе финансијских средстава. 

 Високошколска установа доставља документацију из става 2. овог члана у року од 15 дана 
од дана пријема захтева Комисије. 

 

Члан 5. 

 Министарство надлежно за послове високог образовања (у даљем тексту: Министарство) 
врши проверу комплетности достављене документације из члана 4. став 2. овог правилника. 

У случају када високошколска установа не достави сву потребну документацију, 
Министарство упућује захтев високошколској установи да комплетира документацију. 

Рок за достављање потребне документације је осам дана од дана пријема захтева 
Министарства. 

 

Члан 6. 

 Ради утврђивања чињеница од значаја за доношење одлуке о захтеву за акредитацију, 
Комисија образује поткомисију у чијем саставу су најмање два члана из одговарајућег образовно-
научног, односно образовно-уметничког поља и један студент са листе студената коју, у скласу са 
својим општим актом, утврђује Студентска конференција универзитета Србије, односно 
Студентска конференција академија струковних студија Србије. 

 Студент учествује у раду поткомисије из става 1. овог члана без права одлучивања. 

 У саставу поткомисије из става 1. овог члана може бити и лице стручно за одговарајућу 
област, које Комисија одређује са листе привредника коју утврђује Привредна комора србије у 
складу са својим општим актом. 

 Студент из става 1. овог члана и лице стручно за одговарајућу област из става 3. овог члана 
имају право на накнаду за рад у поткомисији, у складу са актом националног савета за високо 
образовање. 

 Накнада из става 4. овог члана исплаћује се из средстава из којих се, у складу са Законом о 
високом образовању, финансира рад Комисије. 

 

Члан 7. 

 Комисија на предлог Поткомисије из члана 6. овог правилника одређује два рецензента ради 
анализе и оцене резултата самовредновања и оцењивања квалитета високошколске установе (у 
даљем тексту: самовредновање високошколске установе). 

 Сваки рецезент анализира документацију коју је доставила високошколска установа и 
оцењује: 

- да ли је самовредновање високошколске установе изведено на основу стандарда за 
самовредновање високошколске установе; 

- који су стандарди при самовредновању високошколске установе испуњени у целини, који 
делимично и који нису испуњени; 

- које су области деловања високошколске установе у квалитативном смислу 
задовољавајуће, које су делимично задовољавајуће и које су незадовољавајуће. 

О извршеној анализи из става 2. овог члана рецензент подноси Поткомисији извештај, који 
садржи оцену испуњености стандарда за спољашњу проверу квалитета високошколске установе и 
предлог мера за отклањање уочених слабости. 
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Члан 8. 

 Поткомисија утврђује чињенице од значаја за спољашњу проверу квалитета високошколске 
установе непосредним увидом у рад те високошколске установе, а о доласку обавештава високош 
колску установу 15 дана пре планираног доласка. 

 Високошколска установа је дужна да Поткомисији обезбеди све тражене податке и 
информације, као и слободан приступ и увид у наставни процес и процес управљања. 

 Након спроведеног непосредног увида, Поткомисија сачињава извештај који садржи оцену 
испуњености стандарда за спољашњу проверу квалитета високошколске установе и предлог мера 
за отклањање уочених слабости. 

 

 

Члан 9. 

 На основу извештаја рецензената из члана 7. став 3. овог правилника и извештаја 
Поткомисије из члана 8. став 3. овог правилника, Поткомисија сачињава завршни извештај о 
спољашњој провери квалитета високошколске установе и доставља га Комисији у року од два 
месеца од извршења непосредног увида у рад високошколске установе. 

 Извештај из става 1. овог члана садржи: 

 - анализу и оцену испуњености стандарда за спољашњу проверу квалитета високошколске 
установе; 

 - недостатке у погледу испуњености стандарда за спољашњу проверу квалитета 
високошколске установе; 

 - предлоге и сугестије за побољшање квалитета високошколске установе. 

 

Члан 10. 

 Комисија на седници разматра завршни извештај Поткомисије о спољашњој провери 
квалитета високошколске установе и изјашњава се о њему гласањем. 

 Извештај је усвојен када за њега гласа више од половине укупног броја чланова Комисије. 

 Уколико Комисија не усвоји завршни извештај Поткомисије, наложиће Поткомисији да 
допуни завршни извештај у складу са примедбама и сугестијама Комисије, у року који не може 
бити краћи од три месеца. 

 Комисија доставља извештај из става 2. овог члана: Националном савету, министру и 
самосталној високошколској установи која је била субјект спољашне провере квалитета у року од 
15 дана од дана усвајања. 

 

Члан 11. 

 На основу извештаја Комисије из члана 10. став 2. овог правилника Национални савет 
утврђује резултат спољашње провере квалитета високошколске установе. 

 

Члан 12. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

 

 

           Председник  

              Националног савета за високо образовање 

               проф. др Обрад Станојевић, с. р. 

 



 
294 



 
295 

6.2. ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА 
СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА 
 

 

 

На основу члана 11. став 1. Тач. 8 Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 
100/07 – аутентично тумачење и бр. 97/08), Национални савет за високо образовање на својој 
седници одржаној ...............6 године, донео је  

 

 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДИМА И ПОСТУПКУ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ 

КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских 
установа (Службени гласник РС број 106/06), члан 6, мења се и гласи: 

 Ради утврђивања чињеница од значаја за оцену испуњености стандарда за спољашњу 
проверу квалитета високошколске установе, Комисија образује поткомисију  у чијем саставу су су 
најмање два члана из одговарајућег образовно-научног, односно образовно-уметничког поља и 
један студент са листе студената  коју, у складу са својим општим актом, утврђује Студентска 
конференција универзитета Србије, односно Студентска конференција академја струковних 
студија Србије.  

 Студенти у поткомисији из става 2. овог члана немају права одлучивања. 

 У саставу поткомисије из става 2. овог  члана може бити и лице стручно за одговарајућу 
област, које комисија одређује са листе привредника коју утврђује Привредена комора Србије у 
складу са својим општим актом. 

 У саставу поткомисије из става 2. овог  члана може бити и међународни експерт, лице 
стручно за одговарајућу област, када се обавља спољашња провера Универзитета и 
Академија струковних студија. 

 Студент из става 2. овог члана и лице стручно за одговарајућу област из става 4. овог 
члана имају право на накнаду за рад у поткомисији, у складу са актом Националног савета 
за високо образовање. 
 Именовани чланови поткомисије за спољашњу проверу квалитета  потписују Уговор и 
изјаву о чувању тајности података којом потврђују да нису у сукобу интереса. 

 

Члан 2. 

 У члану 8. став 1. иза речи „а о доласку“ додаје се реч „Комисија“. 

 

Члан 3. 

 У члану 9. став 1. иза речи „овог правилника“ додаје се „и непосредног увида у рад те 
високошколске установе“. 

 

Члан 4. 

                                                           
6 Предлог Правилника о изменама правилника о стандардима и поступку та спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа упућен на усвајање Националном савету за високо образовање. 
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 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Републике Србије. 

 

          Председник  

        Националног савета за високо образовање 

         Проф. др Срђан Станковић, 
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6.3. СТАНДАРДИ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 
Стандард 1: Коришћење резултата самовредновања високошколске установе 
Стандард 2: Метод спољашње провере квалитета 
Стандард 3: Области спољашње провере квалитета 
Стандард 4: Резултат спољашње провере квалитета високошколске установе 
Стандард 5: Организација и учесници поступка спољашње провере квалитета 
Стандард 6: Поступак спољашње провере квалитета мора бити конципиран тако да 
испуњава своју сврху 
Стандард 7: Извештавање 
Стандард 8: Периодичност провере 
Стандард 9: Унапређење поступка спољашње провере квалитета 

 

Стандард 1: Коришћење резултата самовредновања високошколске установе 
Спољашња провера квалитета полази од резултата самовредновања високошколске установе. 

Препоруке за спровођење стандарда 1: 
1.1 У поступку спољашње провере квалитета високошколске установе прво се сагледава и 

анализира поступак самовредновања високошколске установе, и то: 

- квалитет самовредновања: да ли су у поступку самовредновања примењени стандарди за 
самовредновање високошколске установе; 

- резултат самовредновања: да ли су у поступку самовредновања утврђени недостаци који 
упућују на недовољан ниво квалитета високошколске установе. 

1.2 Уколико је самовредновање спроведено у складу са стандардима за самовредновање и 
уколико резултати самовредновања указују на висок ниво квалитета високошколске 
установе, обухват спољашње провере квалитета може бити ограничен. 

1.3 Уколико самовредновање није спроведено у складу са стандардима за самовредновање и 
уколико резултати самовредновања указују на низак ниво квалитета високошколске 
установе, спољашња провера квалитета је свеобухватна. 

 

Стандард 2: Метод спољашње провере квалитета 
Спољашња провера квалитета заснива се на провери испуњености утврђених и објављених 
стандарда квалитета високошколске установе и њених програма. 

Препоруке за спровођење стандарда 2: 
2.1 Спољашња провера квалитета спроводи се упоређивањем стварног стања у погледу 

испуњавања стандарда за спољашњу проверу квалитета у високошколској установи са 
стандардима. 

2.2 Стандарди који се користе у спољашњој провери квалитета морају бити донети у поступку 
који подразумева укључивање свих заинтересованих страна. 

2.3 Стандарди који се користе у спољашњој провери квалитета морају бити унапред познати 
високошколским установама. 

2.4 Квалитет рада високошколске установе и квалитет програма утврђује се: 
- провером поступка и резултата самовредновања високошколске установе, 

- непосредним увидом у стање високошколске установе и њене програме. 

 

Стандард 3: Области спољашње провере квалитета 
Спољашња провера квалитета обухвата проверу испуњености стандарда квалитета у унапред 
дефинисаним областима. 
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Препоруке за спровођење стандарда 3: 
3.1    Спољашња провера квалитета обавља се у областима: 

- настава, 
- наставно особље, 
- истраживање, 
- оцењивање студената, 
- уџбеници и литература, 
- библиотека и информациони ресурси, 
- простор и опрема, 
- ненаставно особље, 
- процес управљања, 
- јавност рада. 

 

Стандард 4: Резултат спољашње провере квалитета високошколске установе 
Резултат спољашње провере квалитета високошколске установе утврђује се на основу унапред 
познатих и јасних критеријума, од стране надлежног тела, у складу са законом. 

Препоруке за спровођење стандарда 4: 
4.1 Резултат спољашње провере квалитета високошколске установе утврђује Национални савет 

на основу извештаја Комисије  

4.2 Резултат спољашње провере квалитета треба да буде заснован на унапред утврђеним, јасним 
и објављеним критеријумима који се доследно примењују. 

4.3 Акт којим се утврђује резултат спољашње провере квалитета високошколске установе 
доноси се у писменој форми и треба да буде јасан и недвосмислен. Тај акт треба да садржи 
препоруке високошколској установи о даљем поступању у циљу обезбеђења квалитета. 

 

Стандард 5: Организација и учесници поступка спољашње провере квалитета 
Спољашња провера квалитета мора бити организована на начин који обезбеђује унапређење 
квалитета високошколских установа. Учесници у поступку спољашње провере квалитета морају 
имати јасно одређену надлежност и одговорност. 

Препоруке за спровођење стандарда 5: 
5.1 Учесници у поступку спољашње провере квалитета су: 

- Високошколска установа, њено руководство, наставно и ненаставно особље, 

- Комисија, 

- Рецензенти, 

- Национални савет. 

5.2 Надлежност и одговорност учесника у поступку спољашње провере квалитета утврђени су 
законом и овим правилником. Учесници у постуку спољашње провере квалитета поступају 
на високо професионалан начин. 

5.3 Комисија обезбеђује обуку ради усавршавања својих чланова и рецензената. 
5.4 Посебна пажња се посвећује избору рецензената. 
5.5 У циљу унапређења спољашње провере квалитета за рецензенте се могу именовати и страни 

стручњаци. 

 

Стандард 6: Поступак спољашње провере квалитета мора бити конципиран тако да 
испуњава своју сврху 
Поступак спољашње провере квалитета мора да буде конципиран тако да обезбеђује његову 
сврсисходност у смислу унапређења нивоа квалитета високошколских установа. 

Препоруке за спровођење стандарда 6: 
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6.1 Поступак спољашње провере квалитета мора да буде усмерен на унапређење квалитета 
високошколских установа. 

6.2 Методи и технике спољашње провере квалитета морају да буду усмерени на унапређење 
квалитета високошколских установа. 

 

Стандард 7: Извештавање 
Извештај о спољашњој провери квалитета треба да буде написан јасно и разумљиво, тако да 
саставни делови извештаја буду назначени.  

Треба обезбедити да се све одлуке, налази и препоруке у извештају могу лако пронаћи. 

Препоруке за спровођење стандарда 7: 
7.1 Извештај о спољашњој провери квалитета треба да буде написан јасно и разумљиво. 
7.2 Саставни делови извештаја су: анализа и оцена испуњености стандарда за спољашњу 

проверу квалитета високошколске установе, утврђени недостаци у погледу испуњености 

7.3 Извештај се доставља Националном савету, министру и самосталној високошколској 
установи. 

 

Стандард 8: Периодичност провере 
Спољашња провера квалитета високошколске установе треба да се одвија у одређеном 
временском интервалу, који је унапред утврђен и објављен. 

Препоруке за спровођење стандарда 8: 
8.1 Спољашња провера квалитета је непрекидан процес који се периодично понавља. 
8.2 Спољашња провера квалитета студијских програма треба да се обавља у периоду од најмање 

пет година. 

8.3 Спољашња провера квалитета високошколских установа треба да се обавља у периоду од 
најмање осам година. 

 

Стандард 9: Унапређење поступка спољашње провере квалитета 
Поступак спољашње провере квалитета се унапређује и прилагођава променама у области 
високог образовања. 

Препоруке за спровођење стандарда 9: 
9.1 Спољашња провера квалитета се прати и анализира са становишта испуњавања њене сврхе 

унапређења квалитета високошколских установа. 

9.2 На основу анализа утврђују се мере за унапређење стандарда и поступка спољашње провере 
квалитета високошколских установа. стандарда за спољашњу проверу квалитета 
високошколске установе и предлози и сугестије за побољшање квалитета високошколске 
установе. 
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6.4. ИЗМЕНЕ СТАНДАРДА ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА   

 
 

 

На основу члана 11. став 1. Тач. 8 Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 
100/07 – аутентично тумачење и бр. 97/08), Национални савет за високо образовање на својој 
седници одржаној ............................7..године, донео је  

 

ИЗМЕНЕ  СТАНДАРДA ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА   

 

Члан 1. 

 У Стандардима за спољашњу проверу квалитета високошколских установа, Стандард 4, став 
Препоруке за спровођење стандарда 4, допуњује се тачкама 4.4 до 4.10. 

4.4 Уколико самовредновање није спроведено у складу са стандардима за самовредновање и 
уколико резултати самовредновања и чињенице утврђене током посете  указују на низак 
ниво квалитета високошколске установе, Комисија у Извештају  предвиђа обавезу доношења 
акционог плана од стране високошколске установе за поступак накнадног праћења. Овај  
акт се доставља високошколској установи и објављујје   на сајту Комисије.  

4.5 Високошколска установа доноси план активности за поступак накнадног праћења 
(follow-up) и о томе обавештава Комисију. Фаза накнадног праћења може трајати 
највише 6 месеци од пријема Извештаја о спољашњој провери квалитета (СПК)  

4.6 Предложени план активности који доноси ВСУ треба да буде у складу са 
препорукама садржаним у Извештају о спољашњој провери. План треба да садржи, за 
сваку активност извршиоца, рок реализације и мерљиве циљеве у погледу контроле 
реализације.  

4.7 Током фазе накнадног праћења високошколска установа прати и анализира 
предложене активности у циљу обезбеђења квалитета, односно трајно ради на 
праћењу квалитета.  

4.8 Након реализације свих активности предвиђених акционим планом, високошколска 
установа доставља Извештај о реализацији акционог плана Комисији у коме се 
детаљно описују и документују прилозима резултати спроведених активности о 
поступању високошколске установе  у циљу обезбеђења квалитета. 

4.9 Комисија на основу Извештај о реализацији акционог плана у року од 30 дана 
саставља Завршни извештај о  спољашњој провери квалитета у коме се даје коначна 
оцена у погледу испуњавања стандарда за спољашњу проверу квалитета . 

4.10 У Завршном извештају који се доставља Националном савету, у зависности од оцене 
резултаата реализације акционог плана,  наводи се или датум редовне спољашње 
провере квалитета у складу са Стандардима за  спољашњу проверу квалитета, или 
датум ванредне спољашње провере квалитета (reaudit), или датум ванредне 
акредитације . 

 

 

Члан 2. 

 Стандард 5, став Препоруке за спровођење стандарда 5, тачка 5.1. мења се и гласи: 

5.6 Учесници у поступку спољашње провере квалитета су: 

                                                           
7 Измене Стандарда за спољашњу проверу квалитета високо школских установа упућене су на усвајање 
Националном савету за високо образовање 
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- Високошколска установа, њено руководство, наставно и ненаставно особље, 

- Комисија, 

- Међународни експерти за спољашњу проверу квалитета,  

- Рецензенти, 

- Национални савет. 

- Студенти 

- Представници привреде (послодавци) 
 

Члан 3. 

 Стандард 5, став Препоруке за спровођење стандарда 5, допуњује се тачком 5.6. 

5.6 Комисија поред рецензената именује међународне експерте за спољашњу проверу 
квалитета Универзитета и Академије струковних студија, који поред критеријума 
из члана 14. Закона о високом образовању треба да испуњавају и следеће критеријуме: 

- познавање подручја високог образовања и науке  

- познавање система осигурања квалитета   

- искуство у раду тела и организација које се баве праћењем и унапређењем квалитета 
ВШУ  

 

Члан 4. 

 Стандард 9, став Препоруке за спровођење стандарда9, допуњује се тачком 9.3. 

9.3 Уколико резултати самовредновања, оцене рецензента као и анализа и оцена 
испуњености стандарда за спољашњу проверу квалитета високошколске установе 
указују на низак ниво квалитета високошколске установе, саставни део извештаја су и 
детаљна упутства за поступак накнадног праћења 

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Републике Србије. 

 

 

                                          Председник  

                         Националног савета за високо образовање 

                     Проф. др Срђан Станковић,    с.р                                        

 
                                                                                                                  . 
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6.5. ЗАХТЕВ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА  

 

 

Захтев, спреман за попуњавање, налази се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге 
и на web-сајту Комисије www.kapk.org 
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6.6. ПРОЦЕДУРА ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 
 
1. Разговор са руководством установе о достигнутом нивоу наставног и научног процеса у 

установи (Ректор, проректори, председници стручних већа, председник сената, генерални 
секретар, декан, продекани, секретар, председник наставно научног већа, председник савета) 

- преузимање допунског материјала 

- попуњавање почетне стране извештаја поткомисије 

- трајање разговора 30 минута 

 

2. Разговор са представницима студентског парламента и студентских организација о 
условима реализације наставног и научног процеса и студентских активности 

- преузимање списка студената 

- број студената 5-10 

- трајање разговора 30 минута 

 

3. Разговор са руководиоцима департмана, студијских програма, шефовима катедри, 
института, представницима наставно научног већа 

- преузимање спискова присутних 

- трајање разговора 30 минута 

 

4. Разговор са тимом који је сачинио Извештај о самовредновању  
- преузимање спискова присутних 

- трајање разговора 30 минута 

 

5. Разговор са секретаром, шефом рачуноводства, шефом студентске службе, шефом 
библиотеке, шефом информатичког система, шефом техничке службе и др. 

- преузимање спискова учесника у разговору 

- трајање разговора 30 минута 

 

6. Обилазак простора у циљу осведочења квалитета услова за реализацију наставног и 
научног процеса (амфитеатар, учионице, вежбаонице, лабораторије, просторије за рад 
наставног и научног особља, студентска служба, библиотека, читаоница за студенте и 
интернет лабораторија, архива, простор за студентски парламент и др) , трајање 30 минута 

 

7. Завршни разговори са тимом који је саставио Извештај о самовредновању и 
руководством Установе (Ректор, проректори, председници стручних већа, председник сената, 
генерални секретар, декан, продекани, директор, помоћници, секретар, председник 
студентског парламента),  

- преузимање спискова учесника 

- трајање разговора 30 минута 
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6.7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕТИ ПОТКОМИСИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ 

 
 
Извештај се налази у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге и на web-сајту 
Комисије www.kapk.org 
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7. ЕЛЕКТРОНСКИ ОБРАСЦИ 
 

 

Електронски образац за представљање студијских програма, обједињени електронски образац  и 
опис електронског обрасца налазе се у електронском облику на CD-у који је у прилогу књиге и на 
web-сајту Комисије www.kapk.org 
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8. ОБРАЗОВНО-НАУЧНА ПОЉА, ОБРАЗОВНО УМЕТНИЧКА ПОЉА, 
НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И ЛИСТА СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И 

НАУЧНИХ ЗВАЊА  
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8.1. НАУЧНЕ, УМЕТНИЧКЕ И СТРУЧНЕ ОБЛАСТИ У ОКВИРУ 
ОБРАЗОВНОГ ПОЉА 

 
 
 

На основу члана 11. тачка 6. Закона о високом образовању Национални савет за високо 
образовање на седмој седници, одржаној 26. 10 2011. године, на основу предлога Конференције 
универзитета и Конференције директора виших школа, утврдио је научне, уметничке, односно 
стручне области у оквиру поља из члана 27. Закона о високом образовању. 

 

ПОЉЕ 1:  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 
 1.1.  Биолошке науке 

 1.2.  Гео-науке 

 1.3.  Математичке науке 

 1.4.  Науке о заштити животне средине 

 1.5.  Рачунарске науке 

 1.6.  Физичке науке 

 1.7.  Физичко-хемијске науке 

 1.8.  Хемијске науке 

 

ПОЉЕ 2:  ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
2.1.  Архитектура 

2.2.  Биотехничке науке 

2.3.  Грађевинско инжењерство 

2.4.  Геодетско инжењерство 

2.5.  Електротехничко и рачунарско инжењерство 

2.6.  Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 

2.7.  Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 

2.8.  Машинско инжењерство 

2.9.  Организационе науке 

2.10. Рударско инжењерство 

2.11. Геолошко инжењерство 

2.12. Саобраћајно инжењерство 

2.13. Технолошко инжењерство 

2.14. Металуршко инжењерство 

 

ПОЉЕ 3:  ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 
3.1. Библиотекарство, архиварство и музеологија 

3.2. Економске науке 

3.3.  Историјске, археолошке и класичне науке 

3.4.  Културолошке науке и комуникологија 

3.5.  Менаџмент и бизнис 

3.6.  Педагошке и андрагошке науке 

3.7.  Политичке науке 

3.8.  Правне науке 

3.9.  Психолошке науке 



 
314 

3.10. Социолошке науке 

3.11. Теологија 

3.12. Филозофија 

3.13. Филолошке науке 

3.14. Науке о уметностима 

3.15. Физичко васпитање и спорт 

3.16. Специјална едукација и рехабилитација 

  

ПОЉЕ 4: МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
4.1.  Ветеринарске науке 

4.2.  Медицинске науке 

4.3.  Стоматолошке науке 

4.4.  Фармацеутске науке 

 

ПОЉЕ 5: УМЕТНОСТ 
5.1.  Драмске и аудиовизуелне уметности 

5.2.  Ликовне уметности 

5.3.  Музичка уметност 

5.4.  Примењене уметности и дизајн 

 

У складу са чланом 11. став 2. Закона о високом образовању, наведени акт треба 

објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

 

          Председник  

        Националног савета за високо образовање 
         проф. др Срђан Станковић, с.р. 
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8.2. ПРАВИЛНИК О ЛИСТИ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И 
НАУЧНИХ НАЗИВА 

("Сл. гласник РС", бр. 30/2007, 112/2008, 72/2009, 81/2010, 39/11  и  54/11) 
 
 

Члан 1 
Овим правилником утврђује се листа стручних, академских и научних назива са назнаком звања 
одговарајућег степена студија из одговарајућих образовно-научних и образовно-уметничких 
области и скраћенице тих назива. 
 
Листа стручних, академских и научних назива (у даљем тексту: Листа) одштампана је уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

 
Члан 2 

Стручни, академски, односно научни назив утврђује се студијским програмом, у складу са овим 
правилником и садржан је у дипломи и додатку дипломи које издаје високошколска установа која 
изводи студијски програм. 
 
У додатку дипломи може бити садржано и ближе одређење стручног, академског, односно научног 
назива, додавањем цртице иза тог назива и речи којима се назив ближе одређује.  

 
Члан 3 

Стручни, академски, односно научни назив интердисциплинарних, мултидисциплинарних, 
трансдисциплинарних студијских програма (у даљем тексту: ИМТ) и двопредметних студијских 
програма утврђује се у поступку акредитације студијског програма, на предлог високошколске 
установе. 
 
Утврђивање стручног, академског, односно научног назива ИМТ врши се методом комбиновањем 
целина или делова две најважније образовно-научне, односно образовно-уметничке области (у 
даљем тексту: области) студијског програма. 
 
Најважније области ИМТ и њихов редослед утврђују се на основу релативне величине наставног 
градива и броја ЕСПБ бодова области садржаних у ИМТ. 

 
Члан 4 

Листа се усклађује са релевантним међународним класификацијама образовних профила и 
научних дисциплина и Националним оквиром квалификација. 

 
Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
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ЛИСТА СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ НАЗИВА  
 

ПОЉЕ 1: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ 
 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Област: БИОЛОШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне  (180 ЕСПБ) • биолог  
• еколог 

• Биол. 
• Екол. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани биолог 
• дипломирани еколог 

• Дипл. биол. 
• Дипл. екол. 

мастер  
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер  биолог 
• мастер  еколог 

• Маст.  биол. 
• Маст.  . екол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ)  

• специјалиста  биолог 
• специјалиста  еколог  

• Спец. биол. 
• Спец. екол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ)  

• доктор наука  - биолошке науке 
• доктор наука  - еколошке науке 

• Др  
• Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) 

• струковни биолог 
• струковни еколог 

• Струк. биол. 
• Струк. екол. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ)  

• специјалиста струковни биолог  
• специјалиста струковни еколог  

• Спец. струк. биол.  
• Спец. струк. екол. 

 

Област: ГЕО–НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• географ 
• геолог 

• Геогр. 
• Геол. 

основне (240 ЕСПБ) 
• дипломирани географ  
• дипломирани геолог  

• Дипл. геогр. 
• Дипл. геол.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер географ  
• мастер геолог  

• Маст. геогр. 
• Маст. геол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста географ 
• специјалиста геолог 

• Спец. геогр.  
• Спец. геол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – гео-науке  • Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) 

• струковни географ 
• струковни геолог 

• Струк. геогр. 
• Струк. геол. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни географ  
• специјалиста струковни геолог  

• Спец. струк. геогр.  
• Спец. струк.геол. 

 

Област: МАТЕМАТИЧКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• математичар 
• астроном 

• Мат. 
• Астрон. 

основне (240 ЕСПБ) 
• дипломирани математичар  
• дипломирани астроном  

• Дипл. мат. 
• Дипл. астрон. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер математичар  
• мастер астроном  

• Маст. мат. 
• Маст. астрон. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста математичар  
• специјалиста астроном  

• Спец. мат.  
• Спец. астрон.  
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докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – математичке науке • Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) • струковни математичар • Струк. мат. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни математичар  • Спец. струк. мат. 

 

Област: НАУКЕ  О  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • аналитичар заштите животне средине • Аналит. зашт. жив. сред. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани аналитичар заштите животне 
средине  

• Дипл. аналит. зашт. жив. 
сред. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер аналитичар заштите животне средине 
• Маст. аналит. зашт. жив. 
сред. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста аналитичар заштите животне 
средине 

• Спец. аналит. зашт. жив. 
сред. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука - науке о заштити животне 
средине 

• Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) • струковни аналитичар заштите животне средине 

• Струк. аналит. зашт. жив. 
сред. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни аналитичар заштите 
животне средине - специјалиста 

• Спец. струк. аналит. зашт. 
жив. сред. 

 

Област: РАЧУНАРСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • информатичар • Информ.  

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани информатичар • Дипл. информ. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер информатичар • Маст. информ. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста информатичар • Спец. информ.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – рачунарске науке • Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) • струковни информатичар • Струк. информ. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни информатичар • Спец. струк. информ. 

 

Област: ФИЗИЧКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• физичар 
• метеоролог 

• Физ.  
• Мет. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани физичар  
• дипломирани метеоролог  

• Дипл. физ. 
• Дипл. мет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер физичар  
• мастер метеоролог  

• Маст. физ. 
• Маст. мет. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• Специјалиста физичар  
• Специјалиста метеоролог  

• Спец. физ.  
• Спец. мет.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – физичке науке 
• доктор наука – метеоролошке науке 

• Др  
• Др  

СТРУКОВНЕ 
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основне  
(180 ЕСПБ) 

• струковни физичар 
• струковни метеоролог 

• Струк.физ. 
• Струк. мет. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни физичар  
• специјалиста струковни метеоролог  

• Спец. струк. Физ. 
• Спец. струк. мет. 

 

Област: ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • физикохемичар • Физ.-хем.  

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани физикохемичар  • Дипл. физ.-хем.  
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер физикохемичар  • Маст. физ.-хем. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста физикохемичар  • Спец. физ.-хем.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – физикохемијске науке • Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) • струковни физикохемичар • Струк. физ.-хем.  

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни физикохемичар  • Спец. струк. физ.-хем.  

   

Област: ХЕМИЈСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• хемичар 
• биохемичар 

• Хем. 
• Биохем. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани хемичар  
• дипломирани биохемичар  

• Дипл. хем.  
• Дипл. биохем. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер хемичар  
• мастер биохемичар  

• Маст. хем.  
• Маст. биохем. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста хемичар  
• специјалиста биохемичар  

• Спец. хем.  
• Спец. биохем.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – хемијске науке 
• доктор наука – биохемијске науке 

• Др  
• Др  

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни хемичар 
• струковни биохемичар 

• Струк. хем.  
• Струк. биохем. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни хемичар 
• специјалиста струковни биохемичар  

• Спец. струк. хем. 
• Спец. струк. биохем. - спец. 

 

АКАДЕМСКЕ 

докторске • доктор наука – методика наставе  • Др  
 

ПОЉЕ 2: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
 
ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Област: АРХИТЕКТУРА 

АКАДЕМСКЕ 
основне (180 ЕСПБ) • инжењер архитектуре • Инж. арх.  

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани инжењер архитектуре 
• дипломирани инжењер урбанизма 

• Дипл. инж. арх.  
• Дипл. инж. урб. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер архитектуре 
• мастер инжењер урбанизма 

• Маст. инж. арх. 
• Маст. инж. урб. 
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(240+60=300 ЕСПБ) 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер архитектуре • Спец. инж. арх.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – архитектура • Др  

СТРУКОВНЕ 
основне  
(180 ЕСПБ) • струковни инжењер архитектуре • Струк. инж. арх. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер архитектуре 

• Спец. струк. инж. арх.  
 

 

Област: БИОТЕХНИЧКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• инжењер пољопривреде 
• инжењер шумарства 

• Инж. пољ. 
• Инж. шум. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани инжењер пољопривреде  
• дипломирани инжењер шумарства  

• Дипл. инж. пољ. 
• Дипл. инж. шум. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер пољопривреде  
• мастер инжењер шумарства  

• Маст. инж. пољ. 
• Маст. инж. шум. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста инжењер пољопривреде  
• специјалиста инжењер шумарства  

• Спец. инж. пољ.  
• Спец. инж. шум.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – биотехничке науке • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни инжењер пољопривреде 
• струковни инжењер шумарства 

• Струк. инж. пољ. 
• Струк. инж. шум. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер пољопривреде  
• специјалиста струковни инжењер шумарства  

• Спец. струк. инж. пољ.  
• Спец. струк. инж. шум.  

 

Област: ГРАЂЕВИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер грађевинарства • Инж. грађ. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер грађевинарства  • Дипл. инж. грађ. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер грађевинарства  • Маст. инж. грађ. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер грађевинарства  • Спец. инж. грађ.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – грађевинарство  • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер грађевинарства • Струк. инж. грађ.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер 
грађевинарства  

• Спец. трук. инж. грађ.  
 

Област: ГЕОДЕТСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер геодезије • Инж. геодез. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер геодезије  • Дипл. инж. геодез. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер геодезије  • Маст. инж. геодез. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер геодезије  • Спец. инж. геодез. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – геодезија • Др 
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СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер геодезије • Струк. инж. геодез.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер геодезије  • Спец. струк. инж. геодез.  

 

Област: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО  И  РАЧУНАРСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер електротехнике и рачунарства • Инж. електр. и рачунар. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства  

• Дипл. инж. електр. и 
рачунар. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер електротехнике и рачунарства  
• Маст. инж. електр. и 
рачунар. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста инжењер електротехнике и 
рачунарства  

• Спец. инж. електр. и 
рачунар.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – електротехника и рачунарство 

• Др 
 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства 

• Струк. инж. електр. и 
рачунар. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства  

• Спец. струк. инж. електр. и 
рачунар.  

 

Област: ИНДУСТРИЈСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО  И  ИНЖЕЊЕРСКИ  МЕНАЏМЕНТ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• инжењер индустријског инжењерства 
• инжењер менаџмента 

• Инж. индустр. инж.  
• Инж. менаџм. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани инжењер индустријског 
инжењерства  

• дипломирани инжењер менаџмента  

• Дипл. инж. индустр. инж. 
 
• Дипл. инж. менаџм. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер индустријског инжењерства  
• мастер инжењер менаџмента  

• Маст. инж. индустр. инж. 
• Маст. инж. менаџм. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста инжењер индустријског 
инжењерства  

• специјалиста инжењер менаџмента  

• Спец. инж. индустр. инж. 
 
• Спец. инж. менаџм.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – индустријско инжењерство / 
инжењерски менаџмент 

• Др 
 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни инжењер индустријског инжењерства 
• струковни инжењер менаџмента 

• Струк. инж. индустр. инж. 
• Струк. инж. менaџ. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер индустријског 
инжењерства – специјалиста 

• специјалиста струковни инжењер менаџмента  

• Спец. струк. инж. индустр. 
инжењ. 

• Струк. инж. менaџ. - спец.  
 

Област: ИНЖЕЊЕРСТВО  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  И  ЗАШТИТЕ  НА  РАДУ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• инжењер заштите животне средине 
• инжењер заштите на раду 

• Инж. зашт. жив. сред. 
• Инж. зашт. на раду  

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани инжењер заштите животне 
средине  

• дипломирани инжењер заштите на раду  

• Дипл. инж. зашт. жив. сред. 
 
• Дипл. инж. зашт. на раду  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер заштите животне средине  
• мастер инжењер заштите на раду  

• Маст. инж. зашт. жив. сред. 
• Маст. инж. зашт. на раду 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста инжењер заштите животне 
средине  

• Спец. инж. зашт. жив. сред. 
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• специјалиста инжењер заштите на раду  • спец. инж. зашт. на раду.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – инжењерство заштите животне 
средине 

• доктор наука – инжењерство заштите на раду 

• Др 
 
• Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни инжењер заштите животне средине 
• струковни инжењер заштите на раду 

• Струк. инж. зашт. жив. сред. 
• Струк. инж. зашт. на раду. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер заштите 
животне средине  

• специјалиста струковни инжењер заштите на 
раду  

• Спец. струк. инж. зашт. жив. 
сред. 

• Спец. струк. инж. зашт. на 
раду  

 

Област: МАШИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер машинства • Инж. маш. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер машинства  • Дипл. инж. маш. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер машинства  • Маст. инж. маш. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер машинства  • Спец. инж. маш. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – машинско инжењерство • Др 

СТРУКОВНЕ   

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер машинства • Струк. инж. маш.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер машинства  • Спец. струк. инж. маш.  

 

Област: ОРГАНИЗАЦИОНЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер организационих наука • Инж. организац. наук. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер организационих наука  • Дипл. инж. организац. наук. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер организационих наука  • Маст. инж. организ. наук. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер организационих наука • Спец. инж. организ. наук. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – организационе науке • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни нжењер организационих наука • струк. инж. организац. наук. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер 
организационих наука 

• спец. струк. инж. организац. 
наук. 

 

Област: РУДАРСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер рударства • Инж. руд.  

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер рударства  • Дипл. инж. руд.  
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер рударства  • Маст. инж. руд. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер рударства • Спец. инж. руд. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – рударско инжењерство • Др 

СТРУКОВНЕ 
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основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер рударства • Струк. инж. руд.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер рударства  • Спец. струк. инж. руд.  

 

Област: ГЕОЛОШКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер геологије • Инж. геол. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер геологије  • Дипл. инж. геол. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер геологије  • Маст. инж. геол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер геологије • Спец. инж. геол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – геолошко инжењерство • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер геологије • Струк. инж. геол.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер геологије • Спец. струк. инж. геол. 

 

Област: САОБРАЋАЈНО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер саобраћаја • Инж. саобр.  

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер саобраћаја  • Дипл. инж. саобр. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер саобраћаја  • Маст. инж. саобр. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер саобраћаја  • Спец. инж. саобр.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – саобраћајно инжењерство • Др 

СТРУКОВНЕ   

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер саобраћаја • Струк. инж. саобр.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер саобраћаја  • Спец. струк. инж. саобр. 

 

Област: ТЕХНОЛОШКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер технологије • Инж. технол.  

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер технологије  • Дипл. инж. технол.  
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер технологије  • Маст. инж. технол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер технологије  • Спец. инж. технол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – технолошко инжењерство • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер технологије • Струк. инж. технол.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер технологије  

• Спец. струк. инж. технол. 
 

 

Област: МЕТАЛУРШКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • инжењер металургије • Инж. металург. 
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основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани инжењер металургије  • Дипл. инж. металург. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер металургије  • Маст. инж. металург. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста инжењер металургије  • Спец. инж. металург.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – металуршко инжењерство • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни инжењер металургије • Струк. инж. металург. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни инжењер металургије  

• Спец. струк. инж. металург. 
 

 
 
 

ПОЉЕ 3: ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 
 
ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Област: БИБЛИОТЕКАРСТВО,  АРХИВАРСТВО  И  МУЗЕОЛОГИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• библиотекар 
• архивар 
• музеолог 

• Библиот. 
• Архив. 
• Музеол. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани библиотекар  
• дипломирани архивар  
• дипломирани музеолог  

• Дипл. библиот. 
• Дипл. архив. 
• Дипл. музеол. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер библиотекар  
• мастер архивар  
• мастер музеолог 

• Маст. библиот. 
• Маст. архив. 
• Маст. музеол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста библиотекар  
• специјалиста архивар  
• специјалиста музеолог  

• Спец. библиот.  
• Спец. архив.  
• Спец. музеол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – науке о 
библиотекарству/архиварству/музеологији 

• Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни библиотекар 
• струковни архивар 
• струковни музеолог 

• Струк. библиот. 
• Струк. архив. 
• Струк. музеол. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни библиотекар  
• специјалиста струковни архивар  
• специјалиста струковни музеолог  

• Спец. струк. библиот.  
• Спец. струк. архив.  
• Спец. струк. музеол.  

 

Област: ЕКОНОМСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• економиста 
• пословни информатичар 

• Екон. 
• Посл. информ. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани економиста  
• дипломирани пословни информатичар  

• Дипл. екон. 
• Дипл. посл. информ.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер економиста  
• мастер пословни информатичар 

• Маст. екон. 
• Маст. посл. информ. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста економиста  
• специјалиста пословни информатичар  

• Спес екон.  
• Спец. посл. информ.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – економске науке 
• доктор наука – пословна информатика 

• Др 
• Др 
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СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни економиста 
• струковни пословни информатичар 

• Струк. екон.  
• Струк. посл. информ.  

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни економиста  
• специјалиста струковни пословни информатичар  

• Спец. струк. екон.  
• Спец. струк. посл. информ. 

 

Област: ИСТОРИЈСКЕ,  АРХЕОЛОШКЕ  И  КЛАСИЧНЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 

• историчар 
• историчар уметности 
• археолог 
• класични филолог 

• Историч.  
• Историч. умет. 
• Археол.  
• Класич.филол. 

основне  (240 ЕСПБ) 

• дипломирани историчар  
• дипломирани историчар уметности  
• дипломирани археолог  
• дипломирани класични филолог  

• Дипл. историч. 
• Дипл. историч. умет. 
• Дипл. археол. 
• Дипл. класич. филол. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер историчар  
• мастер историчар уметности  
• мастер археолог  
• мастер класични филолог 

• Маст. историч. 
• Маст. историч. умет. 
• Маст. археол. 
• Маст. класич. филол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста историчар  
• специјалиста историчар уметности  
• специјалиста археолог  
• специјалиста класични филолог  

• Спец. историч.  
• Спец. историч. умет..  
• Спец. археол.  
• Спец. класич. филол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – историјске/археолошке/класичне 
науке 

• доктор наука – историја уметности 

• Др 
 
• Др 

 

Област: КУЛТУРОЛОШКЕ  НАУКЕ  И  КОМУНИКОЛОГИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• комуниколог 
• културолог 
• новинар/журналиста* 

• Комуник. 
• Културол. 
• Новин./Журнал. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани комуниколог  
• дипломирани културолог 
• дипломирани новинар/журналиста  

• Дипл. комуник. 
• Дипл. културол. 
• Дипл. новин./журнал. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер комуниколог  
• мастер културолог 
• мастер новинар/журналиста 

• Маст. комуник. 
• Маст. културол. 
• Маст. новин./журнал. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста комуниколог  
• специјалиста културолог  
• специјалиста новинар/журналиста  

• Спец. комуник. 
• Спец. културол. - 
• Спец. новин./журнал. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – културолошке науке/ 
комуникологија/новинарство/журналистика 

• Др 
 

 

Област: МЕНАЏМЕНТ  И  БИЗНИС** 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • менаџер • Менаџ. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани менаџер  • Дипл. менаџ. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер менаџер • Мастер менаџ. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • Специјалиста менаџер • Спец. менаџ.  

докторске • доктор наука – менаџмент и бизнис • Др 

СТРУКОВНЕ 
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основне (180 ЕСПБ) • струковни менаџер  • Струк. менаџ. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни менаџер  • Спец. струк. менаџ.  

 

Област: ПЕДАГОШКЕ  И  АНДРАГОШКЕ  НАУКЕ*** 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 

• педагог 
• андрагог 
• учитељ 
• васпитач 
• школски медијатекар 
• дизајнер медија у образовању  

• Педаг. 
• Андраг. 
• Учит. 
• Васп. 
• Школ. медијатек. 
• Диз. мед. у образ. 

основне  (240 ЕСПБ) 

• дипломирани педагог  
• дипломирани андрагог  
• дипломирани учитељ  
• дипломирани васпитач  
• дипломирани школски медијатекар  
• дипломирани дизајнер медија у образовању  

• Дипл. педаг. 
• Дипл. андраг. 
• Дипл. учит. 
• Дипл.васп. 
• Дипл. школ. медијатек. 
• Дипл. диз. мед. у образ. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер педагог  
• мастер андрагог  
• мастер учитељ  
• мастер васпитач  
• мастер школски медијатекар  
• мастер дизајнер медија у образовању 

• Маст. педаг. 
• Маст. андраг. 
• Маст. учит. 
• Маст. васп. 
• Маст. школ. медијатек. 
• Маст. диз. мед. у образ. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста педагог  
• специјалиста андрагог  
• специјалиста учитељ  
• специјалиста васпитач  
• специјалиста школски медијатекар  
• специјалиста дизајнер медија у образовању  

• Спец. педагог  
• Спец. андраг.  
• Спец. учит.  
• Спец. васп.  
• Спец. школ. медијатек. 
• Спец. диз. мед. у образ. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – педагошке/андрагошке науке 
• доктор наука – методика наставе 
• доктор наука – дизајнер медија у образовању 

• Др 
• Др 
• Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни васпитач • Струк. васп. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни васпитач  • Спец. трук. васп.  

 

Област: ПОЛИТИЧКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • политиколог • Политик. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани политиколог  • Дипл. политик.  
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер политиколог • Маст. политик. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста политиколог  • Спец. политик.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – политичке науке • Др 

 

Област: ПРАВНЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• правник 
• правник унутрашњих послова 

• Прав.  
• Прав. унутр. посл. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани правник  
• дипломирани правник унутрашњих послова  

• Дипл. прав. 
• Дипл. прав. унутр. посл. 
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мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер правник  
• мастер правник унутрашњих послова 

• Маст. прав. 
• Маст. прав. унутр. посл. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста правник  
• специјалиста правник унутрашњих послова 

• Спец. прав.  
• Спец. прав. унутр. посл. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – правне науке • Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струкови правник • Струк. прав. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струкови правник  • Спец. струк. прав.  

 

Област: ПСИХОЛОШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • психолог • Психол. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани психолог  • Дипл. психол. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер психолог • Маст. психол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста психолог  • Спец. психол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – психолошке науке • Др 

 

Област: СОЦИОЛОШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• социолог 
• етнолог–антрополог 

• Социол. 
• Етнол.-антропол. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани социолог  
• дипломирани етнолог–антрополог  

• Дипл. социол. 
• Дипл. етнол.- антропол. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер социолог  
• мастер етнолог–антрополог 

• Маст. социол. 
• Маст. етнол.- антропол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста социолог  
• специјалиста етнолог–антрополог  

• Спец. социол 
• Спец. етнол.- антропол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – 
социолошке/етнолошке/антрополошке науке 

• Др 

 

Област: ТЕОЛОГИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • теолог • Теол. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани теолог  • Дипл. теол. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер теолог • Маст. теол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста теолог  • Спец. теол.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор теологије • Др 

 

Област: ФИЛОЗОФИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • филозоф • Филоз. 
основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани филозоф  • Дипл. филоз. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) • мастер филозоф • Маст. филоз. 
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(240+60=300 ЕСПБ) 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста филозоф  • Спец. филоз.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – филозофија • Др 

 

Област: ФИЛОЛОШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 

• филолог (србиста, англиста, слависта, 
германиста, романиста, компаратиста итд.) 

• професор језика и књижевности 
• класични филолог 

• Филол. ( срб., англ., слав., 
герм., роман., компар. итд.) 

• Проф. јез. и књиж. 
• Клас. филол. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани филолог  
• дипломирани класични филолог  

• Дипл. филол. 
• Дипл. класич. филол. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер филолог  
• мастер класични филолог 

• Маст. филол. 
• Маст. класич. филол. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста филолог  
• специјалиста класични филолог  

• Спец. филол.  
• Спец. класич. филол  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – филолошке науке • Др 

 

Област: НАУКЕ  О  УМЕТНОСТИМА 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • теоретичар уметности •  Теор. умет. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани теоретичар уметности  •  Дипл. теор. умет. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер теоретичар уметности •  Маст. теор. умет. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста теоретичар уметности  •  Спец. теор. умет.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор наука – науке о уметностима •  Др  

 

Област: ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ  И  СПОРТ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• професор физичког васпитања и спорта 
 
• професор физичког васпитања и кинезитерапије 

• Проф. физ. васп. и спорт. 
• Проф. физ. васп. и 
кинезитерап. 

основне  (240 ЕСПБ) 

• дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта 

• дипломирани професор физичког васпитања и 
кинезитерапије  

• Дипл. проф. физ. васп. и 
спорт. 

• Дипл. проф. физ. васп. и 
кинезитерап. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер професор физичког васпитања и спорта 
 
• мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије 

• Маст. проф. физ. васп. и 
спорт. 

• Маст. проф. физ. васп. и 
кинезит. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста професор физичког васпитања и 
спорта  

• специјалиста професор физичког васпитања и 
кинезитерапије  

• Спец. проф. физ. васп. и 
спорт.  

• Спец. проф. физ. васп. и 
кинезит. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – физичко васпитање, спорт и 
кинезитерапија 

• Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• тренер 
• организатор спортске рекреације 

• Трен. 
• Организ. спорт. рекреац. 

специјалистичке • специјалиста тренер  • Спец. трен.  
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(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста организатор спортске рекреације  
 

• Спец. рганиз. спорт. 
рекреац.  

 

Област: СПЕЦИЈАЛНА  ЕДУКАЦИЈА  И  РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• дефектолог 
• терапеут 

• Дефектол.  
• Терап. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани дефектолог  
• дипломирани терапеут  

• Дипл. дефектол. 
• Дипл. терап. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер дефектолог  
• мастер терапеут 

• Маст. дефектол. 
• Маст. терап. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста дефектолог  
• специјалиста терапеут  

• Спец. дефектол. 
• Спец. терап.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – специјална едукација и 
рехабилитација 

• Др 
 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни дефектолог 
• струковни терапеут 

• Струк. дефектол. 
• Струк. терап. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни дефектолог  
• специјалиста струковни терапеут   

• Спец. струк. дефектол. 
• Спец. струк. терап.  

 
 

ПОЉЕ 4: МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 
 
ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Област: ВЕТЕРИНАРСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 
Интегрисане 
(300 ЕСПБ) • доктор ветеринарске медицине  • Др вет.  

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста доктор ветеринарске медицине – 
специјалиста 

• Спец. др вет.  
 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор медицинских наука – ветеринарска 
медицина 

• Др сци. вет. мед. 
 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни ветеринарски техничар  • Струк. вет. технич. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни ветеринарски техничар  • Спец. струк. вет. технич.  

 

Област: МЕДИЦИНСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • организатор здравствене неге  • Орг. здрав. неге 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани организатор здравствене неге  
• дипломирана медицинска сестра  

• Дипл. организ. здрав. неге 
• Дипл. мед. сестр. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер организатор здравствене неге  
• мастер медицинска сестра 

• Маст. организ. здрав. неге 
• Маст. мед. сестр. 

Интегрисане 
(300 ЕСПБ) • доктор медицине • Др  мед. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста доктор медицине  • Спец. др мед. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор медицинских наука  • Др сци. мед. 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковна медицинска сестра • Струк. мед. сестр. 
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• струковна медицинска сестра бабица 
• струковни санитарно-еколошки инжењер 
• струковни медицинско-лабораторијски 
технолог 
• струковни медицински радиолог 
• струковни нутрициониста дијететичар 
• струковни козметичар естетичар 
• струковни зубни протетичар 
• струковни инструментар 
• струковни физиотерапеут 
• струковни радни терапеут 
• струковни анестетичар 

• Струк. мед. сестр. баб. 
• Струк. санит. екол. инж. 
• Струк. мед. лаб. технол. 
 
• Струк. мед. радиол. 
• Струк. нутр. дијет. 
• Струк. козм. естет. 
• Струк. зуб. протет. 
• Струк. инструм. 
• Струк. физиотерап. 
• Струк. рад. терап. 
• Струк. анест. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковна медицинска сестра  
• специјалиста струковна медицинска сестра 
бабица 
• специјалиста струковни санитарно-еколошки 
инжењер  
• специјалиста струковни медицинско-
лабораторијски технолог  
• специјалиста струковни медицински радиолог  
• специјалиста струковни нутрициониста 
дијететичар  
• специјалиста струковни козметичар естетичар  
• специјалиста струковни зубни протетичар  
• специјалиста струковни инструментар  
• специјалиста струковни физиотерапеут  
• специјалиста струковни  радни терапеут  
• специјалиста струковни анестетичар  

• Спец. струк. мед. сест. 
• Спец. струк. мед. сест. баб. 
 
• Спец. струк. санит. екол. 
инж.  
• Спец. струк. мед. лаб. 
технол.  
• Спец. струк. мед. радиол.  
• Спец. струк. нутр. дијет. 
 
• Спец. струк. козм. естет.  
• Спец. струк. зуб. протет.  
• Спец. струк. инструм.  
• Спец. струк. физиотерап.  
• Спец. струк. рад. терап. 
• Спец. струк. анест.  

 

Област: СТОМАТОЛОШКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 
Интегрисане 
(300 ЕСПБ) 

• доктор стоматологије 
• мастер стоматолошка сестра  

• Др. стом.  
• Маст. стом. сестр. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста доктор стоматологије  • Спец. др. стом. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор медицинских наука – стоматологија • Др сци. мед. 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • орални хигијеничар • Орал. хиг. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста орални хигијеничар • Спец. орал. хиг. 

 

Област: ФАРМАЦЕУТСКЕ  НАУКЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • фармацеут • Фарм. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани фармацеут  • Дипл. фарм. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• магистар фармације  
• магистар фармације – медицински биохемичар 

• Маг. фарм. 
• Маг. фарм. мед. биохем 

интегрисане 
• магистар фармације  
• магистар фармације – медицински биохемичар 

• Маг. фарм. 
• Маг. фарм. - мед. биохем. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста фармације  
• специјалиста фармације – медицински 
биохемичар  

• Спец. фарм. 
• Спец. фарм. мед. биохем. 
 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор медицинских наука – фармација • Др сци. мед. 

СТРУКОВНЕ 
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основне (180 ЕСПБ) • струковни фармацеутски техничар  • Струк. фарм. тех.  
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни фармацеутски техничар • Спец. струк. фарм. тех.  

 
 

ПОЉЕ 5: УМЕТНОСТ 
 

ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

Област: ДРАМСКЕ  И  АУДИОВИЗУЕЛНЕ  УМЕТНОСТИ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • драмски и аудиовизуелни уметник • Драм. и аудиовиз. умет. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани драмски и аудиовизуелни 
уметник  

• Дипл. драм. и аудиовиз. 
умет. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер драмски и аудиовизуелни уметник  
• Маст. драм. и аудиовиз. 
умет. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста драмски и аудиовизуелни уметник  

• Спец. драм. и аудиовиз. 
умет. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор уметности – драмске и аудиовизуелне 
уметности 

• Др ум. 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни драмски и аудиовизуелни уметник 
 

• Струк. драм. и аудиовиз. 
умет. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни драмски и 
аудиовизуелни уметник  

• Спец. струк. драм. и 
аудиовиз. умет. 

 

Област: ЛИКОВНЕ  УМЕТНОСТИ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) • ликовни уметник •  Лик. умет. 

основне  (240 ЕСПБ) • дипломирани ликовни уметник  •  Дипл. лик. умет. 
мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер ликовни уметник •  Маст. лик. умет. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) • специјалиста ликовни уметник  •  Спец. лик. умет. 

докторске • доктор уметности – ликовне уметности  •  Др ум. 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) • струковни ликовни уметник •  Струк. лик. умет. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни ликовни уметник  •  Спец. струк. лик. Умет. 

 

Област: МУЗИЧКА   УМЕТНОСТ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• музички уметник 
• композитор 

•  Муз. умет. 
•  Комп. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани музички уметник  
• дипломирани композитор  

•  Дипл. муз. умет. 
•  Дипл. комп. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер музички уметник  
• мастер. композитор 

•  Маст. муз. умет. 
•  Маст. комп. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста музички уметник  
• специјалиста композитор  

•  Спец. муз. умет.  
•  Спец. комп.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) • доктор уметности – музичке уметности •  Др ум. 

СТРУКОВНЕ 
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основне (180 ЕСПБ) • струковни музички уметник •  Струк. муз. умет. 
специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) • специјалиста струковни музички уметник  •  Спец. струк. муз. умет. 

 

Област: ПРИМЕЊЕНЕ  УМЕТНОСТИ  И  ДИЗАЈН 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• примењени уметник 
• конзерватор и рестауратор 
• дизајнер 

•  Прим. умет. 
•  Конз. и рестаур. 
•  Диз. 

основне  (240 ЕСПБ) 
• дипломирани примењени уметник   
• дипломирани конзерватор и рестауратор  
• дипломирани дизајнер  

•  Дипл. прим. умет. 
•  Дипл. конз. и рестаур. 
•  Дипл. диз.  

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер примењени уметник   
• мастер конзерватор и рестауратор  
• мастер дизајнер 

•  Маст. прим. умет. 
•  Маст. конз. и рестаур. 
•  Маст. диз. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста примењени уметник  
• специјалиста конзерватор и рестауратор  
• специјалиста дизајнер  

•  Спец. прим. умет.  
•  Спец. конз. и рестаур.  
•  Спец. диз.  

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор уметности – примењене уметности и 
дизајн 

•  Др ум. 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 
• струковни примењени уметник 
• струковни дизајнер 

•  Струк. прим. умет. 
•  Струк. диз. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни примењени уметник  
• специјалиста струковни дизајнер  

•  Спец. трук. прим. умет. 
•  Спец. трук. диз.  
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ, ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ 
(ИМТ) И ДВОПРЕДМЕТНЕ СТУДИЈЕ 

 
 
ВРСТА СТУДИЈА СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ И НАУЧНИ НАЗИВ СКРАЋЕНИЦА 

 

ИМТ СТУДИЈЕ 

АКАДЕМСКЕ 

основне (180 ЕСПБ) 

• инжењер мехатронике 
• инжењер информационих технологија 
• инжењер текстилства и дизајна 
• инжењер графичког инжењерства и дизајна 
• инжењер примењене математике 
• инжењер примењене физике 
• инжењер биомедицинског инжењерства 
• инжењер пејзажне архитектуре 
• менаџер безбедности 
• криминалиста 
• просторни планер 
• туризмолог 
• демограф 

• Инж. мехатрон. 
• Инж. информ. технол. 
• Инж. текст. и диз 
• Инж. граф. инжењ. и диз. 
• Инж. прим. мат. 
• Инж. прим. физ. 
• Инж. биомед. инжењ. 
• Инж. пејз. арх. 
• Менаџ. безб. 
• Криминалист. 
• Простор. план. 
• Туризмол. 
• Демогр. 

основне  (240 ЕСПБ) 

• дипломирани инжењер мехатронике  
• дипломирани инжењер информационих 
технологија  

• дипломирани инжењер текстилства и дизајна  
• дипломирани инжењер графичког инжењерства 
и дизајна  

• дипломирани инжењер примењене математике  
• дипломирани инжењер примењене физике  
• дипломирани менаџер у култури и медијима  
 
• дипломирани менаџер у високом образовању 
• дипломирани теоретичар – уметност и медији  
• дипломирани теоретичар – теорије уметности  
• дипломирани уметник вишемедијске уметности  
• дипломирани уметник дигиталних медија  
• дипломирани уметник сценског дизајна  
• дипломирани еколог права заштите животне 
средине  

• дипломирани економиста за пословну 
информатику 

• дипломирани инжењер пејзажне архитектуре  
• дипломирани инжењер урбанизма и 
регионалног развоја 

• дипломирани инжењер логистичког 
инжењерства 

• дипломирани инжењер енергетске ефикасности 
у зградарству 

• дипломирани инжењер рачунарске графике  
• дипломирани организатор регионалне политике 
и развоја 

• дипломирани организатор сценског дизајна 
• дипломирани професор природних наука  
• дипломирани менаџер безбедности  
• дипломирани криминалиста  
• дипломирани просторни планер  
• дипломирани туризмолог 
• дипломирани демограф  

• Дипл. инж. мехатрон. 
• Дипл. инж. информ. технол. 
 
• Дипл. инж. текст. и диз 
• Дипл. инж. граф. инжењ. и 
диз. 

• Дипл. инж. прим. мат.  
• Дипл. инж. прим. физ.  
• Дипл. менаџ. у култ. и 
медиј. 

• Дипл. менаџ. у вис. обр. 
• Дипл. теор. - умет. и мед. 
• Дипл. теор. - теор. умет. 
• Дипл. умет. вишемед. умет. 
• Дипл. умет. диг. мед. 
• Дипл. умет. сцен. диз. 
• Дипл. екол. права зашт. жив. 
сред. 

• Дипл. екон. посл. информ. 
 
• Дипл. инж. пејз. арх. 
• Дипл. инж. урб. и рег. разв. 
 
• Дипл. инж. лог. инжењ. 
 
• Дипл. инж. енерг. ефикас. у 
зград. 

• Дипл. инж. рачун. график. 
• Дипл. орг. рег. полит. и разв. 
 
• Дипл. орг. сцен. диз. 
• Дипл. проф. прир. наука 
• Дипл. менаџ. безб. 
• Дипл. криминалист. 
• Дипл. простор. план. 
• Дипл. туризмол. 
• Дипл. демогр. 
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мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер инжењер мехатронике  
• мастер инжењер информационих технологија  
• мастер инжењер текстилства и дизајна  
• мастер инжењер графичког инжењерства и 
дизајна  
• мастер инжењер примењене математике  
• мастер примењене статистике  
• мастер инжењер примењене физике  
• мастер инжењер биомедицинског инжењерства 
• мастер менаџер – култура и медији  
• мастер теоретичар – уметност и медији  
• мастер теоретичар – теорије уметности  
• мастер уметник вишемедијске уметности 
• мастер уметник дигиталних медија  
• мастер уметник сценског дизајна  
• мастер еколог права заштите животне средине  
 
• мастер економиста за пословну информатику 
• мастер инжењер пејзажне архитектуре  
• мастер инжењер урбанизма и регионалног 
развоја 
• мастер инжењер логистичког инжењерства 
• мастер инжењер енергетске ефикасности у 
зградарству 
• мастер инжењер рачунарске графике 
• мастер организатор регионалне политике и 
развоја 
• мастер организатор сценског дизајна 
• мастер професор природних наука  
• мастер библиотекар - информатичар 
• мастер менаџер у високом образовању 
• мастер менаџер безбедности  
• мастер криминалиста  
• мастер просторни планер  
• мастер туризмолог 
• мастер демограф 
• мастер права европских интеграција 
• мастер европских студија 
• мастер родних студија 
• мастер предузетништва 

• Маст. инж. мехатрон. 
• Маст. инж. инф. технол. 
• Маст. инж. текст. и диз 
• Маст. инж. граф. инжењ. и 
диз. 
• Маст. инж. прим. мат.  
• Маст. прим. статист.  
• Маст. инж. прим. физ.  
• Маст. инж. биомед. инжењ. 
• Маст. менаџ.- култ. и мед. 
• Маст. теор. - умет. и мед. 
• Маст. теор. - теор. умет. 
• Маст. умет. вишемед. умет. 
• Маст. умет. диг. мед. 
• Маст. умет. сцен. диз. 
• Маст. екол. прав. зашт. жив. 
сред. 
• Маст. екон. посл. информ. 
• Маст. инж. пејз. арх. 
• Маст. инж. урб. и рег. разв. 
 
• Маст. инж. лог. инжењ. 
• Маст. инж. енерг. ефикас. у 
зград. 
• Маст. инж.рачун. граф. 
• Маст. орг. рег. полит. и 
разв. 
• Маст. орг. сцен. диз. 
• Маст. проф. прир. наука 
• Маст. библиот. - информ. 
• Маст. менаџ у вис. обр. 
• Маст. менаџ. безб. 
• Маст. криминалист. 
• Маст. простор. план. 
• Маст. туризмол. 
• Маст. демогр. 
• Маст. прав. европ. инт. 
• Маст. европ. студ. 
• Маст. род. студ. 
• Маст. предуз. 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста инжењер мехатронике  
• специјалиста инжењер информационих 
технологија 

• специјалиста инжењер текстилства и дизајна  
• специјалиста инжењер графичког инжењерства 
и дизајна  

• специјалиста инжењер примењене математике  
• специјалиста инжењер примењене физике  
• специјалиста менаџер – култура и медији  
• специјалиста теоретичар – уметност и медији  
• специјалиста теоретичар – теорије уметности  
• специјалиста уметник вишемедијске уметности 
• специјалиста уметник дигиталних медија  
• специјалиста уметник сценског дизајна  
• специјалиста еколог права заштите животне 
средине 

• специјалиста економиста за пословну 
информатику 

• специјалиста инжењер пејзажне архитектуре  
• специјалиста инжењер урбанизма и регионалног 

• Спец. инж. мехатрон. 
• Спец. инж. информ. технол. 
 
• Спец. текст. и диз. 
• Спец. инж. граф. инжењ. и 
диз. 

• Спец. инж. прим. мат.  
• Спец. инж. прим. физ.  
• Спец. менаџ.- култ. и мед. 
• Спец. теор. - умет. и мед. 
• Спец. теор. - теор. умет. 
• Спец. умет. вишемед. умет. 
• Спец. умет. диг. мед. 
• Спец. умет. сцен. диз. 
• Спец. екол. права зашт. жив. 
сред. 

• Спец. екон. посл. информ. 
 
• Спец. инж. пејз. арх. 
• Спец. инж. урб. и рег. разв. 
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развоја 
• специјалиста инжењер логистичког 
инжењерства 

• специјалиста организатор регионалне политике 
и развоја 

• специјалиста организатор сценског дизајна 
• специјалиста професор природних наука 
• специјалиста менаџер у високом образовању  
• специјалиста менаџер безбедности  
• специјалиста криминалиста  
• специјалиста просторни планер  
• специјалиста туризмолог 
• специјалиста демограф 

 
• Спец. инж. лог. инжењ. 
 
• Спец. орг. рег. полит. и разв. 
 
• Спец. орг. сцен. диз 
• Спец. проф. прир. наук. 
• Спец. менаџ. у вис. обр. 
• Спец. менаџ. безб. 
• Спец. криминалист. 
• Спец. простор. план. 
• Спец. туризмол. 
• Спец. демогр. 

докторске  
(300+180=480 ЕСПБ) 

• доктор наука – графичко инжењерство и дизајн 
• доктор наука – мехатроника 
• доктор наука – информационе технологије 
• доктор наука – примењена математика 
• доктор наука – правно-социолошке науке 
• доктор наука – правно-економске науке 
• доктор наука – правно-политичке науке 
• доктор наука – култура и медији 
• доктор наука – уметност и медији 
• доктор наука – теорије уметности 
• доктор наука – науке безбедности 
• доктор наука – криминалистика 
• доктор просторног планирања 
• доктор туризмологије 
• доктор демографије 
• доктор уметности – вишемедијске уметности 
• доктор уметности – дигитални медији 
• доктор уметности – сценски дизајн 
• доктор наука – родне студије 

• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др 
• Др  
• Др 

СТРУКОВНЕ 

основне (180 ЕСПБ) 

• струковни инжењер текстилства и дизајна 
• струковни инжењер графичког инжењерства и 
дизајна 

• струковни правник правног новинарства 
• струковни оптометриста 
• струковни менаџер безбедности 
• струковни криминалиста 

• Струк. инж. текст. и дит. 
• Струк. инж. граф. инжењ. и 
диз. 

• Струк. прав. правног новин. 
• Струк. оптомет. 
• Струк. менаџ. безб. 
• Струк. криминалист. 

специјалистичке 
(180+60=240 ЕСПБ) 

• специјалиста струковни инжењер текстилства и 
дизајна  

• специјалиста струковни инжењер графичког 
инжењерства и дизајна  

• специјалиста струковни правник правног 
новинарства 

• специјалиста струковни оптометриста  
• специјалиста струковни менаџер безбедности  
• специјалиста струковни криминалиста  

• Спец. струк. инж. текст. и 
диз.  

• Спец. струк. инж. граф. 
инжењ. и диз. 

• Спец. струк. прав. правн. 
новин. 

• Спец. струк. оптомет.  
• Спец. струк. менаџ. безб.  
• Спец. струк. криминалист.  

 

ДВОПРЕДМЕТНЕ  СТУДИЈЕ 

основне  (240 ЕСПБ) 

• дипломирани професор биологије и хемије 
• дипломирани професор биологије и географије 
• дипломирани професор информатике и физике 
• дипломирани професор информатике и 
математике 
• дипломирани професор математике и физике 
• дипломирани професор физике и хемије 
• дипломирани професор географије и 

• Дипл. проф. биол. и хем 
• Дипл. проф. биол. и геогр. 
• Дипл. проф. информ. и физ. 
• Дипл. проф. информ. и мат. 
 
• Дипл. проф. мат. и физ. 
• Дипл. проф. физ. и хем. 
• Дипл. проф. геогр. и 
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информатике 
• дипломирани професор математике и 
информатике 
• дипломирани професор физике и информатике 
• дипломирани професор физике и математике 
• дипломирани инжењер за примењену физику и 
информатику 

информ. 
• Дипл. проф. мат. и информ. 
 
• Дипл. проп. физ. и информ. 
• Дипл. проф. физ. и мат. 
• Дипл. инж. прим. физ. и 
информ. 

мастер 
(180+120=300 ЕСПБ) 
(240+60=300 ЕСПБ) 

• мастер професор биологије и хемије 
• мастер професор биологије и географије 
• мастер професор информатике и физике 
• мастер професор информатике и математике 
• мастер професор математике и физике 
• мастер професор физике и хемије 
• мастер професор географије и информатике 
• мастер професор математике и информатике 
• мастер професор физике и информатике 
• мастер професор физике и математике 
• мастер професор технике и информатике 
• мастер инжењер за примењену физику и 
информатику 
• мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

• Маст. проф. биол. и хем 
• Маст. проф. биол. и геогр. 
• Маст. проф. информ. и физ. 
• Маст. проф. информ. и мат. 
• Маст. проф. мат. и физ. 
• Маст. проф. физ. и хем. 
• Маст. проф. геогр. и 
информ. 
• Маст. проф. мат. и информ. 
• Маст. проп. физ. и информ. 
• Маст. проф. физ. и мат. 
• Маст. проф. техн. и информ. 
•  Маст. инж. прим. физ. и 
информ 

специјалистичке 
(300+60=360 ЕСПБ) 

• специјалиста професор биологије и хемије 
• специјалиста професор биологије и 
географије 
• специјалиста професор информатике и 
физике 
• специјалиста професор информатике и 
математике 
• специјалиста професор математике и 
физике 
• специјалиста професор физике и хемије 
• специјалиста професор географије и 
информатике 
• специјалиста професор математике и 
информатике 
• специјалиста професор физике и 
информатике 
• специјалиста професор физике и 
математике 
• специјалиста професор технике и 
информатике 
• специјалиста инжењер за примењену 
физику и информатику 

• Спец. проф. биол. и хем 
• Спец. проф. биол. и 
геогр. 
• Спец. проф. информ. и 
физ. 
• Спец. проф. информ. и 
мат. 
• Спец. проф. мат. и физ. 
 
• Спец. проф. физ. и хем. 
• Спец. проф. геогр. и 
информ. 
• Спец. проф. мат. и 
информ. 
• Спец. проп. физ. и 
информ. 
• Спец. проф. физ. и мат. 
 
• Спец. проф. техн. и 
информ. 
• Спец. инж. прим. физ. и 
информ. 

 

* Стручни назив новинар/журналиста високошколска установа може применити када изводи 
студијске програме у оквиру свих области у пољу друштвено-хуманистичких наука и у оквиру 
интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних и двопредметних студија, у 
складу са актом о акредитацији и дозволом за рад. 

** Стручне, академске и научне називе који су утврђени у области менаџмент и бизнис у пољу 
друштвено-хуманистичких наука високошколска установа може применити и када изводи 
студијске програме у другим образовно-научним односно образовно-уметничким пољима у складу 
са актом о акредитацији и дозволом за рад. 

*** Стручни назив дипломирани професор, односно специјалиста професор и академски назив 
мастер професор високошколска установа може применити када изводи студијске програме који у 
оквиру укупног броја ЕСПБ бодова садрже најмање 30 ЕСПБ бодова из психолошких, педагошких 
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и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са актом о акредитацији и 
дозволом за рад. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 

 

У Београду, 26. октобра 2011. године 

 
Национални савет за високо образовање 
Председник, 

проф. др Срђан Станковић, с.р." 
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8.3. УПУТСТВО ЗА ПРОМЕНУ ЗВАЊА КОЈА СЕ ДОДЕЉУЈУ ПРИ 
АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

1. При акредитацији студијских програма звања се бирају са листе звања сходно научном пољу и 
области. 

1.1. Ако студијски програм покрива више области звање се додељује са листе звања из 
преовлађујуће области. 

1.2. Ако је студијски програм у интердисциплинарном пољу и покрива више области онда се 
звање бира са листе звања за интердисциплинарно поље или најприближније звање из 
преовлађујуће области 

2. Избор звања као последица измене Закона о високом образовању, на пример област 
пољопривреда 

2.1. Студент кад заврши ОАС са 4 године добија звање: 

 - старо Инжењер пољопривреде 

 - ново Дипломирани инжењер пољопривреде 

2.2. Студент кад заврши ДАС са 5 година добија звање: 

 - старо Дипломирани инжењер пољопривреде 

 - ново Мастер инжењер пољопривреде 

2.3. Студент кад заврши САС са 6 година добија звање: 

 - старо Дипломирани нжењер пољопривреде - специјалиста 

 - ново Специјалиста инжењер пољопривреде 

2.4. На докторским студијама нема промена 

 

Напомена: Ове промене звања Високошколских установа примењују се аутоматски 

3. Промена звања према допуњеној листи звања коју је усвојио Научни савет за Високо 
образовање у интердисциплинарном пољу 

3.1. Ако је Високошколска установа у Елаборату документовала да је студијски програм у 
интердисциплинарном пољу и покрива више области, а додељено је звање са старе листе, 
може добити ново звање са нове листе звања 

- Установа подноси захтев за добијање новог звања са листе звања 

- документује додељено старо звање, прилаже добијено уверење са образложењем 

- Поткомисија из преовлађујућег научног поља предлаже Комисији за акредитацију 
да се одобри ново звање са листе звања у интердисциплинарном пољу 

- Установа добија ново решење 

- трошкови 25.000 динара по решењу 

3.2. Ако је високошколска установа у уводној табели навела преовлађујуће научно поље и 
преовлађујућу област а студијски програм је у интердисциплинарном пољу и покрива 
више области може добити ново звање у интердисциплинарном пољу ако: 

- поднесе захтев за добијање новог звања са листе звања у интердисциплинарном 
пољу 

- документује додељено старо звање - прилози и добијено уверење са образложењем 

- поднесе Елаборат о студијском програму и документује да је студијски програм у 
интердисциплинарном пољу и да покрива више области 

- Поткомисија из преовлађујућег научног поља, предлаже Комисији за акредитацију 
да одобри ново звање са листе звања у интердисциплинарномпољу 

- Установа добија ново решење 

- Трошкови 25.000 по решењу 
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9. АКРЕДИТОВАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  
 

 
Списак акредитованих установа са бројем студијских програма и бројем студената за упис у прву годину 
студија, закључно са 1.9.2013. године дат је у електронском облику на CD-у и на сајту КАПК www.kapk.org 
у Водичу за студенте 
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10. СПИСАК ЧЛАНОВА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОД 2006 – 2013. ГОДИНЕ 

 
 
1. Проф. др Срђан Станковић, Универзитет у Београду, председник од 2007. године 

2. Проф. др Обрад Станојевић, Универзитет у Београду, председник од 2006. до 2007. године 

3. Академик проф. др Александар Ивић, Универзитет у Београду 

4. Др Ђорђе Чомић, Висока хотелијерска школа, Београд 

5. Проф. др Миклош Биро, Универзитет у Новом Саду 

6. Проф. др Милан Дамњановић, Универзитет у Београду 

7. Академик проф. др Слободан Душанић, Универзитет у Београду 

8. Академик проф. др Антоније Ђорђевић, Универзитет у Београду  

9. Академик проф. др Теодор Атанацковић, Универзитет у Новом Саду 

10. Проф. др Живадин Бугарчић, Универзитет у Крагујевцу 

11. Проф. др Оскар Ковач, Универзитет Мегатренд 

12. Академик проф. др Владислав Стефановић, Универзитет у Нишу 

13. Проф. Даринка Матић Маровић, Универзитет уметности у Београду 

14. Проф. др Ћемал Долићанин, Државни универзитет у Новом Пазару 

15. Проф. др Слободан Грубачић, Универзитет у Београду 

16. Проф. др Владимир Костић, Универзитет у Београду 

17. Проф. др Душан Николић, Универзитет у Новом Саду 

18. Проф. др Ђорђе Шијачки, Универзитет у Београду 

19. Др Мирољуб Миливојчевић, Висока грађевинско-геодетска школа Београд  

20. Др Лука Филиповић, Београдска пословна школа, Београд 

21. Проф. др Гашо Кнежевић, Универзитет у Београду 

22. Проф. др Радмила Недучин-Маринковић, Универзитет у Новом Саду 

23. Проф. др Слободан Јокић, Универзитет у Приштини 

24. Проф. др Милан Јовановић, Универзитет у Београду 

25. Проф. др Милан Матавуљ, Универзитет у Новом Саду 

26. Проф. Милан Алексић, Академија уметности у Београду 

27. Проф. др Небојша Јанићијевић, Универзитет у Београду 
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11. СПИСАК ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И 
ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОД 2006. ДО 2013. ГОДИНЕ 

 
 

Поље природно- математичких наука 
 
1. Проф. др Вера Вујчић, (2006. - ),  председник од 2009 до 2013. године 

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука  
 
2. Проф. др Вера Дондур (2006. до 2010. године) 

Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију  
 
3. Проф. др Ендре Пап, (2006. - )  председник од 2013. године 

Универзитет у Новом Саду – Природно- математички факултет 
 
4. Проф. др Софија Пекић Quarrie (2011. – )  

Државни универзитет у Новом Пазару 
 
 

Поље медицинских наука 
 
5. Проф. др Слободан Арсенијевић, председник од 2006.до 2009. године 

Универзитет у Крагујевцу – Медицински факултет 
 
6. Проф. др Душица Павловић (2006. - ) 

Универзитет у Нишу – Медицински факултет 
 
7. Проф. др Рубен Хан (2006. – 2008.) 

Универзитет у Београду – Медицински факултет 
 
8. Проф. др Љиљана Мијатовић (2009. – 2010.)  

Универзитет у Крагујевцу – Медицински факултет 
 
9. Проф. др Славица Спасић (2009. - ) 

Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет  
 
10. Проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић (2011. – .)  

Универзитет у Крагујевцу – Медицински факултет 
 
 

Поље техничко-технолошких наука 
 
11. Проф. др Братислав Миловановић (2006. до 2010. године) 

Универзитет у Нишу – Електронски факултет 
 
12. Проф. др Душан Теодоровић (2006. до 2010. године) 

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
 
13. Проф. др Ратко Николић  (2006. - ) 

Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет  
 
14. Проф. др Драгутин Дебељковић (2011. – ) 

Универзитет у Београду – Машински факултет 
 

15. Проф. др Иван Милентијевић (2011. – ) 
Универзитет у Нишу – Електронски факултет 
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Поље друштвено-хуманистичких наука  

 
16. Проф. др Небојша Јанићијевић (2006. до 2010. године) 

Универзитет у Београду – Економски факултет 
 
17. Проф. др Михаило Пешић (2006. до 2010. године) 

Универзитет "Сингидунум", Београд 
 
18. Проф. др Раденко Круљ (2006. до 2010. године) 

Универзитет у Приштини – Филозофски факултет 
 
19. Проф. др Данијел Цветићанин (2011. – ) 

Интегрисани универзитет "Сингидунум", Београд 
 
20. Проф. др Биљана Предић (2011. – ) 

Универзитет у Нишу – Економски факултет 
 

21. Проф. др Бојана Стојановић-Пантовић (2013. – ) 
Универзитет у Новом Саду – Филозофски факултет 

 
 

Поље  уметност  
 
22. Проф. мр Ферн Рашковић  (2006. - ) 

Универзитет уметности – Факултет музичке уметности 
 
23. Проф. Милан Алексић (2006. до 2010. године) 

Академија уметности, Београд 
 
24. Проф. мр Анђелка Бојовић (2006. – 2009.) 

Универзитет уметности – Факултет ликовних уметности 
 
25. Проф. Јелица Ђокић (2009. - ) 

Универзитет уметности -– Факултет драмских уметности  
 
26. Проф. мр Јадранка Симоновић (2011. – ) 

Универзитет уметности – Факултет примењених уметности 
 

 
 


