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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

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

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1 

Академија је опредељена да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета: наставе, 

рада, процеса управљања, опреме, уџбеника и литературе, ненаставне подршке и вредновања 

наставе. У том циљу усвојена је одговарајућа Политика обезбеђења квалитета, којом се исказује 

опредељеност Академије за обезбеђивање квалитета у образовном раду и тежња за интеграцијом 

у јединствен eвропски образовни систем. 

Политика обезбеђења квалитета Академије је стратешки и трајан документ који дефинише 

планове и основне приоритете струковног образовања у области медицине, хотелијерства и 

туризма, као и начине њихове реализације. Политика обезбеђења квалитета Академије 

струковних студија има за циљ изградњу и одрживост функционалне и ефикасне организационе 

структуре квалитета, стварањем предуслова за унапређивање квалитета наставног процеса које 

промовише стицање теоријских знања, практичних и социјалних вештина и развој компетенција 

студената, применом савремених/модерних приступа, метода и техника учења. 

Политика обезбеђења квалитета усмерена је на унапређивање свих релевантних фактора и 

процеса, који се односе на квалитет основних и мастер струковних студија, пратећи потребе 

тржишта рада. 

Академија је усвојила План рада Академије за спровођење Политике обезбеђења квалитета. 

Акционим планом ближе су утврђени циљеви, субјекти (одговорна лица и тела која ће бити 

надлежна за спровођење превентивних и корективних мера), мере и активности, као и рокови за 

извршења. Политика обезбеђења квалитета предвиђа и обухвата и дефинисање Мисије и Визије 

Академије и обухвата: 

o опредељење Академије да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета 

својих програма, 

o мере обезбеђења квалитета, 

o субјекте обезбеђења квалитета, 

o области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 

студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања), 

o опредељење за изградњу организационе структуре квалитета и 

o повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности. 

 

Руководство Академије је обезбедило да су садржај и смисао Политике обезбеђења квалитета 

познати и разумљиви свим запосленима. Као јаван документ Политика обезбеђења квалитета је 

доступна корисницима и јавности путем сајта https://assb.edu.rs/wp-

content/uploads/2021/07/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf и директним увидом у просторијама 

Академије. 

За контролу  спровођења Политике обезбеђења квалитета и информисање (студената и 

запослених) одговоран је Одбор за квалитет.  

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 1 

S (Strenghts) Предности 

o Политика обезбеђења квалитета је 

јасно дефинисана и документ је 

доступан јавности +++ 

o Постоји Одбор за квалитет +++ 

o Усвојен је План рада Академије који 

W (Weaknesses) Слабости 

o Недовољно ангажовање запослених у 

процесу спровођења мера за обезбеђење 

и унапређење квалитета. ++  

o Посвећеност студената унапређењу 

квалитета није на задовољавајућем нивоу 

https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
Prilozi/plan_rada_akademije_21_22.pdf
Prilozi/Прилог%201.1%20Политика%20обезбеђења%20квалитета/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
Prilozi/Прилог%201.1%20Политика%20обезбеђења%20квалитета/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
https://assb.edu.rs/wp-content/uploads/2021/07/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
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предвиђа спровођење политике за 

обезбеђење квалитета и реализују се 

активности из Плана рада 

Академије+++ 

o Постоје процедуре за контролу 

квалитета наставе и студентско 

вредновање квалитета студија +++ 

o Документација за обезбеђење 

квалитета јасно дефинише мере за 

обезбеђење квалитета +++  

o Реализован претходни Акциони план 

++ 

++ 

О (Opportunities)-Могућности 

o Обезбеђење и подизање нивоа 

квалитета у свим областима рада у 

циљу повећања угледа Академије  +++ 

o Континуирана едукација свих 

субјеката из области политике 

квалитета ++   

o Олакшано успостављање и одржавање 

сарадње са другим високошколским 

установама ++ 

o Стварање повољних услова за даљи 

развој пословно-стручне сарадње са 

привредним субјектима ++ 

o Аутоматизација управљања 

документацијом која се бави 

обезбеђењем квалитета ++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Отпор једног дела наставног особља 

пуној имплементацији корективних мера 

++   

o Недовољна свест како наставног и 

ненаставног особља Академије, тако и 

студената о значају поступака и мера 

обезбеђења квалитета ++ 

в) Оцена испуњености стандарда 1 

o Политика обезбеђења квалитета Академије садржи све елементе које предвиђа стандард 1 

који је прописао Национални савет за високо образовање;  

o Постоји стална промоција и периодично преиспитивање усвојене Политике и пратећих 

докумената. 

 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1 

o Постојећу политику обезбеђења квалитета Академије струковних студија промовисати и 

контолисати њено спровођење у свим Одсецима Академије струковних студија Београд. 

o Политику обезбеђења квалитета неопходно је периодично преиспитивати и усавршавати у 

складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. год. 

o Доследном применом Политике обезбеђења квалитета континуирано обезбеђивати висок 

ниво квалитета целокупног наставног процеса. 

o Мотивацијом запослених и студената обезбедити њихово укључивање у реализацију 

циљева који воде до унапређења квалитета. 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Прилог 1.1. Политика 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   

 

Prilozi/Прилог%201.1%20Политика%20обезбеђења%20квалитета
Prilozi/Прилог%201.1%20Политика%20обезбеђења%20квалитета/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
Prilozi/plan_rada_akademije_21_22.pdf
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стандарди 

 

 

Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета 

Високошколска установа утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, који су 

доступни јавности. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2 

Академија је усвојила организациону структуру, начин и поступке за обезбеђење квалитета. 

Обезбеђење квалитета постиже се захваљујући прецизно утврђеним надлежностима и 

одговорностима органа Академије и јединица за ненаставну подршку. Органи Академије су: 

Орган управљања, Орган руковођења, Стручни органи и Студентски парламент. Надлежности и 

одговорности свих органа Академије јасно су прецизиране Статутом Академије. Орган 

управљања чини Савет Академије, а Орган пословођења Председник Академије. Стручне органе 

Академије чине: Наставно-стручно веће Академије, Веће основних струковних студија, Веће 

мастер струковних студија, Катедре, Колегијум, Одбор за квалитет, Етички одбор и студентски 

парламент.  

Начин и поступци за обезбеђење квалитета Академије и студијских програма дати су у Политици 

за обезбеђење квалитета. Актом Политика за обезбеђење квалитета који је усвојен од стране 

органа Академије, у поступку обезбеђења квалитета Академије струковних студија у Београду 

дефинисани су стандарди квалитета и утврђени поступци и понашања субјеката у процесу 

обезбеђења и унапређења квалитета рада ове установе. 

Начин и поступци за обезбеђење квалитета су утврђени за сваку област обезбеђења квалитета и 

њима се на детаљан начин утврђује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета 

Академије.  

Академија периодично преиспитује и унапређује начин и поступке за обезбеђење квалитета. 

Преиспитивање система квалитета заснива се на интерним проверама на основу којих се добија 

увид у стања и покрећу превентивне, корективне и мере побољшања. Одбор за квалитет, у складу 

са стандардима и упутством за самовредновање високошколских установа и студијских програма 

које доноси Комисија за акредитацију и проверу квалитета Националног тела за акредитацију и 

проверу квалитета у високом образовању, израђује извештаје о самовредновању и по потреби 

прави нове акционе планове активности и даје предлог мера за унапређење квалитета у свим 

областима. 

У складу са Планом рада Академије, Одбор за квалитет припрема годишњи план и упутства о 

начину и поступцима контроле квалитета пре почетка школске године и предлаже га Наставно-

стручном већу Академије, које оно и усваја.  

За подршку спровођењу поступка самовредновања, задужене су стручне службе Академије: 

Стручна служба за финансијско-рачуноводствене послове, Стручна служба за правне, 

административне и кадровске послове, Стручна служба за студентске послове, Стручна служба за 

библиотечке и издавачке послове, Стручна служба за послове информационих система и 

технологија и Стручна служба за опште послове.  

Академија је усвојила Правилник о самовредновању студија, педагошког рада наставника и 

услова рада. Основни инструменти самовредновања су упитници. Начином и поступцима за 

обезбеђење квалитета предвиђен је метод анкетирања за контролу система обезбеђења квалитета. 

Анкетирање студената врши се у писаној форми (до 2020. год.), а надаље, од 2020. год., применом 

електронске верзије/on-line  (списак анкета). 

Садржај и обим анкета, усаглашен је на нивоу Академије и посебно су дефинисани за сваку 

област обезбеђења и контроле квалитета и то за: 

o студијски програм 

../Downloads/Prilozi/Standard%203/Prilog%203.1.a%20Prikaz%20organizacione%20strukture%20obezbedjenja%20kvaliteta.rtf
Prilozi/Statut%20ASSB
Prilozi/Прилог%201.1%20Политика%20обезбеђења%20квалитета/Politika-obezbedjiv.kvaliteta.pdf
Prilozi/Прилог%202.1%20Мере%20и%20субјекти%20обезбеђења%20квалитета/Pravilnik-o-samovrednovanju%20студија,%20педагошког%20рада%20наставника%20и%20услова%20рада.pdf
Prilozi/Прилог%202.1%20Мере%20и%20субјекти%20обезбеђења%20квалитета/Pravilnik-o-samovrednovanju%20студија,%20педагошког%20рада%20наставника%20и%20услова%20рада.pdf
Prilozi/Прилог%203.2/nove%20ankete


6 

 

o наставни процес 

o наставнике и сараднике 

o библиотечке ресурсе 

o информатичке ресурсе 

o ненаставну подршку 

o управљање 

o простор и опрему 

Утврђени стандарди и поступци у оквиру процедура за обезбеђење квалитета омогућавају 

континуирану и ефикасну процену, праћење и дефинисање мера за унапређење квалитета свих 

делатности Академије. Крајњи циљ мера предвиђених стандардима и поступцима обезбеђења 

квалитета је иновирање и усклађивање са Стратегијом образовања и васпитања у Републици 

Србији до 2030. године, европским образовним стандардима, усмеравање на исходе учења и 

компетенције студената, потребе тржишта рада и целокупне друштвене заједнице. 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 2 

S (Strenghts) Предности 

o Постоји усвојена Политика и 

стандарди обезбеђења квалитета 

установе +++  

o Постоји усвојена Политика и 

стандарди обезбеђења квалитета 

студијских програма +++  

o Усвојени су и успешно се 

имплементирају поступци обезбеђења 

квалитета ++ 

o Сва усвојена документа везана за 

обезбеђење квалитета доступна 

јавности на сајту Академије +++  

o Постоји прецизан план рада за 

остваривање стратегије и поступака 

обезбеђења квалитета ++  

o Претходни извештаји указују да су 

планови рада реално и благовремено 

испуњавани ++ 

W (Weaknesses) Слабости 

o Док је учешће студената у контроли 

квалитета институције јасно изражено, 

примећена је недовољна активност 

студената у артикулисању потребних 

корективних мера за унапређење 

студијских програма ++  

 

О (Opportunities)-Могућности 

o Побољшање прихватања оцене и 

праћење квалитета запослених ++ 

o Повезивање са другим 

високошколским установама у земљи 

и ван граница земље, у циљу 

унапређења поступака и стандарда за 

обезбеђење квалитета, укључивањем 

наставника и студената у пројекте 

размене и усавршавања у области 

унапређења квалитета образовања ++   

o Академија учествује у међународним 

пројектима са циљем унапређења 

квалитета наставе ++  

Т (Тreats)-Oпасности 

o Мали број запослених се ангажује у 

области управљања квалитетом +++   

o Чланови Одбора за квалитет су 

преоптерећени другим обавезама ++  
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o Повећање коришћења сопствених 

потенцијала у подизању квалитета 

студијских програма по одсецима +   

o Развијање система за електронско 

анкетирање студената и наставника и 

анализу анкета + 

 

в) Оцена испуњености Стандарда 2 

o Академија је испунила захтеве постављене стандардом 2:  

o Постоји документ Политика обезбеђења квалитета, којим су успостављени начин и поступци 

обезбеђења квалитета и утврђене надлежности појединих субјеката у систему поступака 

обезбеђења квалитета.  

o Докуменат је доступан јавности.  

o Одбор за квалитет редовно подноси извештај за претходну и план акција за наредну годину. 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 2 

o Мотивисање запослених и студената за учешће у процесу унапређења начина и поступака 

обезбеђења квалитета. 

o Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  

o Повезивање са другим високошколским установама у земљи и региону са циљем размене 

искустава и уједначавања приступа проблематици обезбеђења и унапређења квалитета 

рада.  

Ускладити стандарде и поступке обезбеђења квалитета са стандардима развијених европских 

земаља. 

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  

 

стандарди 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета у Академији струковних студија Београд 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3 

Академија се у свом раду ослања на хумани ресурс (наставници, студенти, ненаставно особље) 

како би се обезбедио квалитет. Статутом и правилницима, у Академији струковних студија 

Београд, утврђене су надлежности наставника, сарадника, студената и стручних тела у доношењу 

и спровођењу политике, стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење квалитета.  

Одбор за квалитет чине наставници, ненаставно особље и студенти Академије. У складу са 

Статутом Академије, чланови Одбора именују се на период од 3 (три) године. Приказ 

организационе структуре обезбеђења контроле квалитета   

 

Одбор за квалитет има следеће надлежности: 

Prilozi/Прилог%202.1%20Мере%20и%20субјекти%20обезбеђења%20квалитета
Prilozi/plan_rada_akademije_21_22.pdf
Prilozi/Прилог%202.3%20Годишњи%20Извештај%20о%20раду%20Одбора%20за%20квалитет
Prilozi/Прилог%203.1%20Одбор%20за%20квалитет;%20Одлука,%20надлежности
Prilozi/Прилог%203.1%20Одбор%20за%20квалитет;%20Одлука,%20надлежности
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o врши имплементацију стандарда квалитета ISO 

o организује интерне провере квалитета свих процеса Академије 

o утврђује превентивне и корективне мере, као и мере за унапређење свих процеса 

Академије 

o припрема преиспитивање система квалитета најмање једном годишње 

o на основу спроведеног преиспитивања квалитета, израђује извештаје о самовредновању 

 

Одбор за квалитет се бави и следећим пословима: 

o спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе 

и услова рада; 

o примењује критеријуме и поступке из правилника који доноси Министарство просвете; 

o на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и резултатима 

самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада; 

o поступак самовредновања спроводи у интервалима од три године; 

o подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставно-стручном већу и 

Председнику Академије; 

o обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Статутом Академије  

 

Дефинисани су стандарди за све области обезбеђења квалитета. Академија обезбеђује квалитет у 

свакој од наведених области: Квалитет студијских програма, Квалитет наставног процеса, 

Квалитет научноистраживачког и стручног рада, Квалитет студената, Квалитет услова за рад 

(квалитет простора и опреме, уџбеника, литературе, библиотечких и информационих ресурса), 

Квалитет наставника и сарадника, Квалитет ненаставне подршке, Квалитет управљања 

Академијом, Квалитет и стабилност финансирања у складу са стандардима које је усвојио 

Национални савет за високо образовање 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 3 

S (Strenghts) Предности 

o Одбор за квалитет укључује 

равноправно наставнике, ненаставну 

подршку и студенте у процес 

обезбеђења квалитета +++ 

o Правилником су јасно дефинисани 

задаци наставника, сарадника, 

студената, стручних тела и Одбора за 

квалитет +++ 

o Академија обезбеђује квалитет у 

свакој области своје делатности +++ 

W (Weaknesses) Слабости 

o Недовољна мотивисаност наставног и 

ненаставног особља за стално, 

интерактивно побољшање обезбеђења 

квалитета + 

o Недовољна мотивисаност студената за 

укључивање у процесе који им не доносе 

брзе промене ++ 

o Обимност и комплексност анкета, како са 

становишта испитаника, тако и обраде 

добијених резултата ++    

o Непостојање дефинисане шире 

административне и техничке подршке 

Одбора за квалитет ++   

О (Opportunities)-Могућности 

o Преиспитивање система квалитета у 

циљу изналажења превентивних и 

корективних мера ++ 

o Поједноставити и унапредити 

поступке и процедуре при 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Систем обезбеђења квалитета сведен на 

минимални ниво квалитета рада 

Академије + 

o Преоптерећеност запослених и студената 

последично доводи до недостатка 

../Downloads/Prilozi/Standard%203/Nacrt%20Statuta.doc
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прикупљању података неопходних за 

континуирано праћење и евалуацију 

квалитета +++ 

o Оптимизација кадровске структуре 

Одбора за квалитет ++ 

времена за посвећеност активностима 

обезбеђења квалитета ++ 

o Недовољна мотивисаност учесника у 

процесу обезбеђења квалитета ++ 

o Недостатак потребних средстава за 

функционисање система обезбеђења 

квалитета + 

в) Оцена испуњености Стандарда 3 

Академија је остварила циљеве и испунила захтеве постављене стандардом 3, будући да:  

o Документа система обезбеђења квалитета садрже све потребне елементе према упутству 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа.   

o Статутом АССБ и другим општим актима одређене су мере, активности и 

извршиоци/надлежности органа за обезбеђење и унапређење квалитета.  

o Организација и функционисање система обезбеђења квалитета одређени су Политиком 

обезбеђења квалитета.  

o Доношење корективних и превентивних мера засновано је на анализи и процени 

мањкавости система за обезбеђење квалитета. 

o Извештаји везани за квалитет рада Академије и студијских програма су доступни 

јавности. 

 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 3 

o Стално преиспитивање система квалитета у циљу изналажења превентивних и корективних 

мера. 

o Поједноставити и унапредити поступке и процедуре при прикупљању података неопходних за 

континуирано праћење и евалуацију квалитета. 

o Оптимизовати садржај анкета (квантитативно и квалитативно). 

o Испитати могућност и спровести активности оријентисане ка повећању мотивисаности свих 

субјеката који учествују у систему обезбеђења квалитета. 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) 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 (Квалитет наставног процеса, Квалитет рада органа управљања и 

студентске службе, Услови и организација студијског програма, Објективност оцењивања) 
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера 

 

стандарди 

 

Стандард 4: Kвалитет студијског програма у Академији струковних студија Београд 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 

радног оптерећења студената, као и кроз осавремењавање садржаја и стално прикупљање 

информација о квалитету програма од одговарајућих друштвених институција. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 4 

У Академији су утврђени поступци којима се редовно и систематски прате и проверавају: 

o циљеви студијског програма и њихова усклађеност са основним задацима и циљевима 

Академије, 

o структура и садржаји студијског програма у погледу односа научно-стручних и стручно-

апликативних дисциплина (у погледу односа опште академских, научно-стручних и 

Prilozi/Прилог%203.1.%20Одбор%20за%20квалитет.docx
Prilozi/Прилог%203.2/nove%20ankete
Prilozi/Prilog%203.3
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стручно-апликативних дисциплина), 

o радно оптерећење студената мерено ЕСПБ, 

o исходи учења и стручност које добијају дипломирани студенти, као и могућности 

запошљавања и даљег школовања. 

 

Дефинисани су поступци за одобравање, праћење и контролу квалитета програма студија: 

o формално-правне процедуре за одобравање студијских програма, 

o процедуре за праћење успешности студијских програма, 

o редовне и периодичне евалуације квалитета студијских програма. 

 

Академија обезбеђује студентима учешће у оцењивању квалитета студијских програма кроз 

учешће у раду Наставно-стручног већа и Одбора за квалитет, као и других релевантних 

активности студената. Академија врши вредновање наставног процеса, учесника у наставном 

процесу – компетенције наставника и исхода студијских програма у складу са регулаторним 

актима Установе. На основу спроведених анализа прати се квалитет студијских програма у циљу 

њиховог побољшања.  

Квалитет студијских програма перманентно прати Одбор за квалитет кроз примену Правилника о 

самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада. Контрола 

квалитета студијских програма врши се и путем анализе успешности студирања, која се заснива 

на подацима о начину испитивања студената, учесталости полагања испита, постигнутом успеху 

(оценама), исходима учења и компетенцијама дипломираних студената, могућностима за 

запошљавање, даље школовање и напредовање студената. Академија редовно прибавља повратне 

информације од послодаваца, представника Националне службе за запошљавање и других 

одговарајућих организација о квалитету студија и својих студијских програма. 

Академија обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских 

програма кроз организовање студената у Студентски парламент, учешће у раду Наставно-

стручног већа и Одбора за квалитет, као и друге релевантне активности. 

 

 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 4 

S (Strenghts) Предности 

o Акредитацијом основан систем 

оцењивања у односу на исходе учења 

+++ 

o Високо оцењене компетенције 

студијских програма од стране 

студената и установа - сарадника +++ 

o Усаглашеност курикулума, програма и 

компетенција дипломираних 

студената са сродним програмима у 

свету и окружењу +++ 

o Могућност запошљавања 

дипломираних студената у земљи и 

иностранству ++ 

 

W (Weaknesses) Слабости 

o Недовољна доступност информација о 

оцењивању заснованом на мерењу исхода 

учења + 

o Недовољна мотивација студената и 

установа - сарадника да активно 

учествују у оцени квалитета студијских 

програма и компетенција + 

o Непостојање једнозначних стандарда 

који би повезали утицај квалитета 

студијског програма и компетенција 

студената (посебно у случају процене од 

стране послодавца) због неусаглашености 

стручних назива и компетенција (на 

националном нивоу) ++ 
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О (Opportunities)-Могућности 

o Остварење очекиваних компетенција 

дипломираних студената (у 

потпуности) +++ 

o Унапређење начина анкетирања 

студената и установа - сарадника о 

квалитету и компетенцијама 

дипломираних студената ++ 

o Повећање квалитета анкета и 

веродостојности добијених резултата 

++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Отежана провера квалитета и 

веродостојности појединачних извештаја 

о квалитету појединачних студијских 

програма + 

o Неуједначеност извештаја о кавалитету 

појединачних студијских програма + 

o Опадање мотивисаности субјеката у 

процесу провере квалитета  + 

 

в) Оцена испуњености Стандарда 4 

o Студијски програми су испунили елементе који су прописани Законом о високом 

образовању и Стандардима за акредитацију које је донео Национални савет за високо 

образовање.  

o Захтеви Стандарда 4 су испуњени, на шта указују и резултати SWOT анализе, што се 

посебно односи на високо оцењене компетенције студијских програма од стране 

студената и установа - сарадника, усаглашеност курикулума, програма и компетенција 

дипломираних студената са сродним програмима у свету и окружењу, те обезбеђивање 

основних услова везаних за могућност запошљавања дипломираних студената у земљи и 

иностранству (усаглашеност курикулума, програма и компетенција дипломираних 

студената са сродним програмима у иностранству).  

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 4 

o Повећати мотивацију и интензивирати активности везане за оцењивање квалитета 

дипломираних студената од стране корисника /послодаваца/ у циљу провере колико се 

стечене компетенције користе у пракси. 

o Континуирано осавремењавање примењиваних инструмената и индикатора квалитета. 

Мотивисати све субјекте у ланцу провере и осигурања квалитета сваког студијског програма. 

 

 

Показатељи и прилози за стандард  4: 
Табела 4.1. Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  високошколској 

установи  од 2011. године 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 

студијcког програма и постигнутим исходима учења.  
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама 

дипломаца. 

 

стандарди 

 

Prilozi/Prilog%204.0%20Usaglasenost%20kurikuluma
Prilozi/Prilog%204.0%20Usaglasenost%20kurikuluma
Tabele/Табела%204.1
Tabele/Табела%204.2
Tabele/Табела%204.3
Prilozi/Prilog%204.1
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса у Академији 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 

наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 

предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 

утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5 

Наставни процес у Академији остварује се кроз више различитих облика рада као што су: 

теоријска настава, вежбе, консултације, стручна пракса и семинарски радови. На свим 

акредитованим програмима у Академији наставни процес се спроводи интерактивно чиме се 

студенти подстичу на размишљање, креативност и самосталност у раду, што олакшава практичну 

примену стечених знања и вештина.  

 

Контрола квалитета наставног процеса врши се кроз: 

o мониторинг активних, стручних, истраживачких и педагошких компетенција 

наставника и сарадника; 

o мониторинг плана одржавања свих облика наставе; 

o мониторинг садржаја и метода наставе и 

o мониторинг резултата наставног процеса, тј. исхода учења.  

 

Наставни процес се одвија према плану и програму за сваки предмет за одређени студијски 

програм. План и распоред теоријске наставе и вежби, као и распоред полагања испита у свим 

предвиђеним испитним роковима, усклађени су са потребама и могућностима студената и 

истакнути су пре почетка семестра и испитних рокова, а студентима су доступни на сајтовима 

организационих јединица и огласним таблама Академије. Студентима су доступне следеће 

информације:  

 

o основни подаци о предмету: назив, година, број ЕСПБ, услови; 

o циљеви предмета; 

o садржај и структура предмета; 

o план и распоред извођења наставе (предавања, вежбе); 

o начин оцењивања на предмету; 

o уџбеници и друга уџбеничка литература; 

o подаци о наставницима и сарадницима на предмету. 

 

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.  

Академија је успоставила потребне механизме планирања, спровођења, проверавања и 

усавршавања квалитета наставног процеса, као једног од кључних процеса система за контролу 

квалитета. Примењене мере за даље унапређење наставног процеса такође подразумевају: 

обезбеђење подстицајне радне климе и наставног особља које наступа професионално, етично и 

излази у сусрет студентима; мотивисање и укључивање наставног особља у осмишљавање и 

коришћење што ефикаснијих и разноврснијих метода извођења наставе. 

Председник Академије, руководиоци одсека, шефови катедри систематски прате процес 

спровођења распореда наставе по студијским програмима и предметима, а наставници и 

сарадници Академије реализују планове рада на појединачним предметима. Академија обезбеђује 
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доступност информација о реализацији плана рада на предметима, као и регуларност распореда 

наставе.  

У циљу преиспитивања квалитета студијских програма (посебно: условима у којима се одвија 

настава, доступност термина за консултације, распореда наставе, испита по роковима, наставних 

планова и програма и сл.). Систематски се спроводе анонимна анкетирања студената, 

коришћењем одговарајућег упитника. Резултати спроведених појединачних анкета (за сваки 

студијски програм посебно) сумирани су и приказани посебно и заједнички. 

 

 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 5 

S (Strenghts) Предности 

o Доступност информација о терминима 

и плановима наставе +++ 

o Усклађеност плана и распореда 

наставе са могућностима студената ++ 

o Интерактивни облици наставе ++ 

o Редовност одржавања наставе +++ 

o Коректан однос наставника према 

студенту, вреднован од већине 

студената  

o Избор метода наставе и учења којима 

се постиже савладавање исхода 

учења+++ 

o Систематско праћење квалитета 

наставе и примена корективних 

мера+++ 

o Флексибилност извођења наставе у 

кризним и ванредним ситуацијама++ 

W (Weaknesses) Слабости 

o Нефлексибилност плана извођења 

теоријске наставе према потребама 

студената (посебно запослених)+ 

o Нефлексибилност плана извођења 

практичне наставе према потребама 

студената (посебно запослених)+ 

o Недостатак простора++ 

О (Opportunities)-Могућности 

o Континуирана едукација наставника и 

сарадника у циљу унапређења 

наставног процеса++ 

o Детаљније праћење наставног 

процеса++ 

o Усаглашавање плана извођења наставе 

са потребама студената (посебно 

запослених)++ 

o Подршка здравствених установа++ 

o Подршка заинтересованих партнера и 

локалне самоуправе++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Непридржавање планова извођења 

наставног процеса+ 

o Опадање мотивисаности субјеката у 

процесу мониторинга квалитета извођења 

наставе+ 

o Неуједначеност критеријума оцењивања 

и система бодовања у сродн м 

предметима (као генератор 

незадовољства студената извођењем 

наставе)+ 

в) Оцена испуњености Стандарда 5 

Академија је изградила систем и усвојила нормативна акта која регулишу проверу и унапређење 

наставног процеса у складу са Стандардом 5 који је усвојио Национални савет за високо 

образовање. 

Резултати евалуације учесника у наставном процесу указују на задовољавајући ниво када је у 

питању педагошки рад наставника и сарадника, уз препоруку да се наставници и сарадници и 

даље додатно мотивишу за унапређење наставног процеса. 

../Downloads/Prilozi/Standard%204/rez.anketa
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      На основу резултата спроведених анкета (2019-2020. и 2020-2021. школску год.) везаних за: 

Квалитет општих услова студирања, Квалитет наставног процеса, Квалитет студија, 

Квалитет рада административних и стручних служби, Активности у раду на контроли 

квалитета и  Квалитет и компетенције дипломираних студената, у последње две године, 

бележи се стагнирање и благи пад квалитета, што је, претпоставља се, последица 

активности повезаних са недавном трансформацијом у организацији високошколских 

установа (формирање Академија струковних студија) и започињања имплементације 

Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. год. 

 

На сајту Академије су објављени: циљеви предмета, методе наставе, начин оцењивања, начин 

вредновања појединих предиспитних и испитних обавеза, потребна литература, структура 

предмета, као и основни подаци о наставницима и сарадницима. 

https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/nastavni-planovi.html; 

https://www.vhs.edu.rs/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b5%d1%8

0%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/;   

http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-page.php?id=studije/plan  

Распоред наставних активности се објављује на сајту Школе (пре почетка наставе) и усклађен је 

са осталим обавезама и потребама студената и доследно се спроводи.  

https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/raspored-nastave-

spiskovi.html;  

https://www.vhs.edu.rs/raspored-nastave-zima/;  

http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-page.php?id=studije/raspored   

Распоред испита се објављује на сајту Школе: за све испитне рокове (пре почетка испитног рока) 

и усклађен је са могућностима студената.  

(http://www.vzsbeograd.edu.rs/studentski-servis/2011-05-18-06-30-51/polaganja-ispita/osnovne-

strukovne-studije.html); 

https://www.vhs.edu.rs/oglasna-tabla/ 

http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-page.php?id=ispiti/ispiti/2021_12a 

   

Настава је интерактивна, изводи се у мањим групама, чиме се подстиче самостални рад студената. 

Наставници и сарадници Академије имају професионалан и коректан однос према студентима у 

току извођења наставе, као и у току осталих активности везаних за успешно полагање испита. 

Заступљено је континуирано праћење квалитета реализације студијских програма у свим 

аспектима (посебно: условима у којима се одвија настава, доступност термина за консултације, 

распореда наставе, испита по роковима, наставних планова и програма и сл.). 

Успостављеним системом Контроле квалитета створена је могућност за евалуацију и 

унапређивање квалитета наставног процеса и предузимање ефикасних корективних и 

превентивних мера. 

 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 5 

o Обезбедити континуирану едукацију наставника и сарадника у циљу унапређења њихових 

активних, стручних, истраживачких и педагошких компетенција, чиме ће се унапредити 

наставни процес; 

o Успоставити и имплементирати корективне мере и активности у циљу унапређења 

квалитета наставе; 

Повећати флексибилност курикулума и плана извођења наставе према потребама студената, 

https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/nastavni-planovi.html
https://www.vhs.edu.rs/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
https://www.vhs.edu.rs/%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/
http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-page.php?id=studije/plan
https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/raspored-nastave-spiskovi.html
https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/raspored-nastave-spiskovi.html
https://www.vhs.edu.rs/raspored-nastave-zima/
http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-page.php?id=studije/raspored
http://www.vzsbeograd.edu.rs/studentski-servis/2011-05-18-06-30-51/polaganja-ispita/osnovne-strukovne-studije.html)
http://www.vzsbeograd.edu.rs/studentski-servis/2011-05-18-06-30-51/polaganja-ispita/osnovne-strukovne-studije.html)
https://www.vhs.edu.rs/oglasna-tabla/
http://www.visokaturisticka.edu.rs/v72-page.php?id=ispiti/ispiti/2021_12a


15 

 

нарочито запослених. 

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 

 

стандарди 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада Академије 

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 

резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 

наставни процес. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6 

Академија у свом раду, у складу са основним циљевима који произилазе из основних задатака, 

остварује јединство образовног, педагошког и стручног рада, мотивише и пружа подршку 

наставницима и сарадницима у стручном напредовању на академском пољу и у научно-

истраживачком раду. Руководство Академије подстиче запослене да се активно баве научно-

истраживачким и професионалним радом.  

Иако није регистрована као научно-истраживачка организација, Академија систематски прати и 

оцењује обим и квалитет истраживачког и стручног рада наставника и сарадника (ангажман 

наставника и сарадника на истраживачким пројектима ван Академије, континуирано пратећи број 

и квалитет публикованих радова) и активно помаже наставницима–истраживачима у њиховој 

научно-истраживачкој делатности.  

Наставници су објавили велики број научних и стручних радова, књига, скрипти и практикума. 

Знања до којих су дошли обављањем научно-истраживачких и других професионалних 

активности, наставници и сарадници укључују у постојећи наставни процес и континуирано 

имплементирају новине из области којима се баве у наставне садржаје.  

Наставници учествују на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству.    

Академија остварује сарадњу са националним и међународним образовним установама у циљу: 

o размене наставног особља ради одржавања наставе, консултација и обављања стручног 

рада од заједничког интереса; 

o размене студената за обављање наставе и праксе;  

o заједничког организовања стручних пројеката, симпозијума, семинара и др. 

 

Потписивањем интеринституционалног споразума 2018-2021. о сарадњи између програмских и   

партнерских земаља у оквиру Ерасмус плус пројекта, остварена је сарадња са Медицинским 

универзитетом у Лублину, Пољска и Факултетом здравствених наука, Универзитета Ново Место, 

Словенија у области програма мобилности студената и наставног кадра. Академија је 

акредитовала више програма континуиране едукације, а 2021. год. започета је сарадња са 

УНИЦЕФ-ом у смеру развијања наставних програма и планова за образовање будућих 

здравствених радника, у складу са стандардима квалитетне праксе засноване на доказима у 

области праћења и подршке раном развоју деце. Одсек ВЗШ Академије је 2018. год. награђен 

признањем Златни знак од стране Савеза удружења здравствених радника Републике Србије. 

 б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 6 

Prilozi/Prilog%205.1
Prilozi/Prilog%205.2%20Procedure%20i%20postupci%20koji%20obezbedjuju%20poštovanje%20plana%20i%20rasporeda%20nastave
Prilozi/прилог%205.3.docx
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S (Strenghts) Предности 

o Академија помаже у раду и прати 

резултате научно-истраживачког и 

стручног рада наставника и сарадника 

+++ 

o Наставници и сарадници су 

мотивисани за учешће у 

професионалном и стручном раду, као 

и у напредовању у академској 

каријери +++ 

o Међународна сарадња, размена 

студената и акредитација мастер 

студија ++ 

 

W (Weaknesses) Слабости 

o Ограничена повезаност стручне, 

образовне и научно- истраживачке 

делатности +  

o Лимитиране могућности укључивања 

наставника и сарадника у научно-

истраживачки рад ++  

o Немогућност укључивања резултата 

научно-истраживачког рада у наставни 

процес ++ 

o Недовољност самосталних стручних и 

истраживачких активности 

Академије+++ 

o Недовољно укључивање студен та у 

стручни и истраживачки рад наставника 

++ 

О (Opportunities)-Могућности 

o Сарадња са националним и 

међународним образовним установама 

+++ 

o Размене студената за обављање 

наставе и стручне праксе ++  

o Размене наставног особља ++  

o Организовање стручних скупова, 

симпозијума и семинара +++ 

o Боље повезивање са јединицама 

локалне самоуправе ++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Лимитирана средства за стручни рад на 

свим нивоима организације +  

o Ограничавање могућности стручног 

напретка наставника и сарадника и 

утицај ових ограничења на квалитет 

наставног процеса +  

o Недовољна искоришћеност издавачке 

делатности + 

в) Оцена испуњености Стандарда 6 

o Академија је усвојила нормативна акта за проверу и унапређење наставног процеса у 

складу са Стандардом 6 који је усвојио Национални савет за високо образовање. 

o Академија мотивише наставнике и сараднике да се активније баве научно-

истраживачким и стручним радом, учешћем у пројектима и публиковањем радова, али 

су могућности за то, због природе организације (није НИО), ипак лимитиране. 

 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 6 

o Интензивирати сарадњу са домаћим и међународним образовним установама.  

o Остварити могућности за размену студената за обављање наставе и праксе, као и 

наставног особља.  

o Мотивисати наставнике и сараднике и студенте за учешће на стручним и научним 

скуповима.  

o Додатно мотивисати наставнике и сараднике да се укључе у послове организовања 

стручних скупова, симпозијума и семинара.  

o Додатно мотивисати наставнике и сараднике за напредак у академској каријери. 

o Наћи могућности и начине да се наставници и сарадници у што већем броју, као и сама 

Академија, укључе у реализацију домаћих и међународних истраживачких пројеката  

o Јачати сарадњу са другим институцијама високог образовања и установама здравствене и 

социјалне заштите у истраживачком раду и на пројектима 
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Проналажење могућности за додатне изворе финансирања за обнављање и куповину опреме 

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 и класификације 

уметничко-истраживачких резултата.  
Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи 

период. (Навести референце са редним бројем) 
Табела 6.5. Листа   одбрањених  докторских   дисертација  и уметничких пројеката  (име 

кандидтата, 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 образовноуметничког 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  уметничко-истраживачком 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 

сарадника на високошколској установи. 

стандарди 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника у Академији 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу 

јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој наставника и сарадника 

и провером квалитета њиховог рада у настави. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7 

Академија у свом раду остварује јединство образовног, стручног и професионалног рада.  

У Академији, за реализацију наставе на свим студијским програма, ангажовани су наставници и 

сарадници који су у сталном радном односу у АССБ, као и наставници и сарадници у допунском 

раду са једнотрећинским радним временом (преко пуног радног времена), чије научне и стручне 

квалификације обезбеђују квалитет наставе.  

Академија запошљава укупно 126 наставника у сталном радном односу и то: 51 професора 

струковних студија, 9 виших предавача, 30 предавача, 32 наставника вештина, 4 наставника 

страног језика. Са непуним радним временом ангажовано је 8 професора струковних студија. У 

допунском раду ангажовано је 56 наставника одн. сарадника (16 РП, 10 ВП, 15 Д, 3 ПСС, 10 

ПРО, 2 НС). При избору наставника и сарадника у сарадничка звања, Академија се придржава 

услова прописаних Законом о високом образовању и нормативним актима Академије струковних 

студија Београд, тако да сваки наставник поседује потребне референце из уже научне области за 

коју је изабран, као и адекватне педагошке квалитете и професионално искуство.  

Академија обезбеђује квалитет наставника и сарадника тако што: врши планирање ангажовања и 

избора наставног кадра на основу потреба, а у току јавног поступка (оглашавање конкурса и 

избор по Закону о високом образовању, Статуту, Правилнику о избору наставника и сарадника), 

бира најбоље кандидате (од оних који су се јавили на јавно расписан конкурс); при избору 

наставног и сарадничког кадра, Академија посебно вреднује педагошке способности наставника 

Tabele/Tabela%206.1.%20Zbirni%20pregled%20projekata.doc
file:///F:/7.02.2019/Samovrednovanje%20%20i%20SPK%20RG/Uputstva%20za%20pripremu%20samovrednovanja/Tabele/Tabela%206.2.docx
Tabele/Tabela%206.3.%20Zbirni%20pregled%20naučnoistraživačkih%20i%20umetničkih%20rezultata%20u%20prethodnoj%20školskoj%20godini.doc
Tabele/Табела%206.4..docx
Tabele/Табела%206.5..%20и%206.7..docx
Tabele/Tabela%206.1.%20Zbirni%20pregled%20projekata.doc
Tabele/Табела%206.5..%20и%206.7..docx
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и сарадника, њихову компетентност и мишљење студената (резултати анкетирања студената) о 

педагошком раду. Кроз редовно праћење и евалуацију квалитета и компетентности наставног 

кадра, Академија врши сталну проверу квалитета рада наставника и сарадника у току 

реализације наставе. 

Сви релевантни подаци о наставницима и сарадницима (биографије, избори у звања, референце 

и др.) доступни су јавности и налазе се на web-страници Академије. 
 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 7 

S (Strenghts) Предности 

o Услови за избор наставника и 

сарадника су у складу са Законом и 

потребама наставног процеса +++  

o Јавност поступака и услова за избор 

наставника и сарадника ++ 

o Педагошки рад наставника и 

сарадника високо оцењен од стране 

студената +++ 

o Јасан систем процене квалитета 

наставника и сарадника ++  

o Довољан број наставника у сталном и 

допунском радном односу (према 

броју студената) +++ 

W (Weaknesses) Слабости 

o Потенцијалне неусаглашености у 

процени квалитета наставника и 

сарадника +  

o Ограничене могућности стручног и 

академског напретка наставника и 

сарадника +  

o Лимитиране могућности за спровођење 

континуиране едукације наставника и 

сарадника. 

o Недовољно укључивање наставника и 

сарадника у домаће и међународне 

научно-истраживачке пројекте 

o Ограничена подршка Академије у 

унапређењу педагошких способности 

наставника и сарадника+++ 

О (Opportunities)-Могућности 

o Побољшање селекција наставног 

кадра у смислу њихове 

компетентности ++  

o Обезбеђење бољих услова за 

спровођење континуиране едукације, 

усавршавање и напредовање стално 

запослених наставника и сарадника 

+++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Одступање од датих услова за избор 

наставника и сарадника +  

o Лимитиран избор инструмената за 

процену квалитета и компетенција 

наставника и сарадника (преко 

студентских анкета) + 

 

в) Оцена испуњености Стандарда 7 

o Академија је изградила систем и усвојила акта којима се регулише квалитет наставника и 

сарадника у складу са Стандардом 7 који је усвојио Национални савет за високо 

образовање.  

o Резултати евалуације учесника у наставном процесу (наставника и сарадника и 

студената) указују на њихов задовољавајући ниво педагошког и стручног рада, тако да је 

Академија у потпуности испунила захтеве стандарда и обезбедила потребан ниво 

квалитета и компетенција ангажованих наставника и сарадника. 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 7 

o Детаљније уредити критеријуме за избор у поједина звања за различите уже научнo-

стручне области (у оквиру Правилника)  

o Усмерити активност на ангажовањe будућих сарадника (наставника вештина) који су 



19 

 

завршили специјалистичке и мастер струковне студије.  

o Обезбедити континуирану едукацију, усавршавање и могућност напредовања наставника 

и сарадника 

o Промовисати научне резултате наставника и сарадника 

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 

 

стандарди 

 

Стандард 8: Квалитет студената  

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин, 

оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 

оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8 

Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, вероисповест, и др.) као и 

могућност студирања за студенте са посебним потребама загарантовани су у Академији. 

Академија обезбеђује свим заинтересованима и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са условима уписа и студијама, путем сајта, огласне 

табле, и личним контактом (телефонски) или директним контактом у просторијама 

организационих јединица Академије.  

Пријављивање за упис студената се врши на основу Конкурса.  

Конкурс садржи: број места за сваки студијски програм (број акредитованих студената), услове за 

упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове 

за подношење жалбе на утврђени редослед.  

Број студената који Академија уписује усклађен је са кадровским, просторним и техничко-

технолошким могућностима. Академија доставља капацитете за упис и школовање по 

акредитованим студијским програмима, на почетку процеса израде Плана школовања на 

Академији, којим се дефинише број студената који ће бити уписан на школовање. 

Пријемни испити се полажу по унапред дефинисаном плану. Кандидат за упис на студије првог 

степена (Основне струковне студије), у зависности од студијског програма, полаже пријемни 

испит из различитих предмета. Редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата на пријемном испиту. Резултат постигнут на 

пријемном испиту вреднује се до 60 бодова. Пријемни испит спроводи посебно формирана 

комисија (Комисија за упис студената) на основу Упутстава датих у нормативним актима 

Академије. Садржај пријемног испита, начин бодовања и рангирање такође су прецизирани, што 

доприноси квалитету уписног процеса. На овај начин се омогућава избор кандидата који ће 

успешно студирати и остварити добре резултате.  

1. Пријемни испит из предмета Здравствена нега по плану и програму средње медицинске 

школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра, Струковна 

медицинска сестра-бабица и Струковна медицинска сестра-васпитач (ВЗШ). Пријемни 

испит из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе, за све 

Tabele/Tabela%207.1
Tabele/Tabela%207.2
Prilozi/Prilog%207.1%20Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnika
Prilozi/Прилог%207.2.%20Однос%20укупног%20броја%20студената%20и%20броја%20запослених%20наставника.docx
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остале студијске програме (ВЗШ). 

• 2.  На Одсеку ВХШ кандидати полажу 3 испита. Први испит је из страног језика (бира се 

један од четири понуђена), а максималан број бодова је 30 (енглески, немачки, руски, француски). 

Други испит зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова на 

тесту је 20. За студијски програм Хотелијерство полаже се један од следећа четири: Агенцијско и 

хотелијерско пословање, Географија, Основи економије, Социологија. За студијски 

програм Ресторатерство полаже се један од следећа четири: Услуживањe, Географија, Основи 

економије, Социологија. За студијски програм Гастрономија обавезно се полаже Куварство. 

Трећи испит такође зависи од студијског програма за који се конкурише. Максималан број бодова 

на овом тесту је 10. За студијски програм хотелијерство послаже се писмено општа 

информисаност. За студијски програм ресторатерство трећи је практични испит из услуживања. 

оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој): култура опхођења и понашања, опште 

вештине на радном месту, завршни радови и операције, лична хигијена са хигијеном рада, 

приступ и став, организација и техника радних процеса. За студијски 

програм гастрономија последњи је практични испит из куварства. 

Оцењују се следеће категорије (до 2 бода по свакој): лична хигијена са хигијеном рада, приступ и 

став, организација и техника радних процеса, препознавање животних намирница и њихова 

примена, опште вештине на радном месту, завршни радови и операције. 

        3. На Одсеку ВТШ полажу се пријемни испити из 1 страног језика (енглески, немачки, 

француски, руски) и једног од стручних предмета (Агенцијско и хотелијерско пословање, 

Географија, Основи економије). 

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена 

из свих предмета у I, II, III, и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може имати 

најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале. 

Академија утврђује Јединствену ранг листу кандидата за сваки студијски програм појединачно са 

укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним Конкурсом. 

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Јединственој ранг листи до броја 

одобреног за упис кандидата на терет буџeта и има више од 50 бодова. Кандидат може бити 

уписан као самофинансирајући студент уколико се на Јединственој ранг листи налази до 

утврђеног броја студената за упис и има више од 30 бодова. 

Упис Држављана Републике Србије, а који су средње образовање стекли у иностранству, упис 

припадника српске националне мањине из суседних држава, упис страних студената и упис лица 

са инвалидитетом, утврђене су Одлуком Владе Републике Србије за ту категорију студената. 

Академија 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. 

Академија обезбеђује неопходне услове за одвијање наставног процеса, а студенти се посебно 

подстичу на учешће у практичном делу наставе кроз интерактивну наставу. 

За студенте се организује део практичне наставе у савремено опремљеним кабинетима 

високошколске установе и наставним базама. Наставници се непрекидно налазе на располагању 

студентима за неопходне консултације, како би се предупредио незадовољавајући успех 

студената.  

Руководиоци предмета студијских програма и шефови катедри су на располагању студентима 

када су у питању инструкције у вези са дефинисањем теме завршног, специјалистичког или 

мастер рада. Успешност студената у савлађивању конкретног 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%.  

https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/AgencijskoHotelskoPoslovanje.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/AgencijskoHotelskoPoslovanje.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/Geografija.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/OsnoviEkonomije.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/Sociologija.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/Usluzivanje.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/Geografija.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/OsnoviEkonomije.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/OsnoviEkonomije.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/Sociologija.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/06/Kuvarstvo2019.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/OpstaInformisanost.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/05/OpstaInformisanost.pdf
https://www.vhs.edu.rs/wp-content/uploads/2019/06/vestine.pdf
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У извештају овакве анализе приказују се и оцене степена пролазности, просечно време трајања 

студирања и сл. Систем оцењивања је од кључног значаја за успостављање и одржавање 

стандарда и представља повратну информацију о ефикасности наставе и напредовању студената, 

али и о способности и компетентности студената за професиоинални рад. О успеху студената 

(квалитету студената) у процесу едукације води се уредна евиденција. 

Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски назив у складу са законом. 

Својство студента престаје у случајевима предвиђеним законом. 

Студентима се омогућује организовање на нивоу Одсека и Академије, кроз Студентски 

парламент, у оквиру кога се испољавају њихове тежње за утицајем на квалитетан наставни процес 

и побољшање услова рада, као и захтеви у оквиру спортских активности, културно-забавних 

догађаја и других сличних активности. 

 б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 8 

S (Strenghts) Предности 

o Једнакост и равноправност студената 

по свим основама и могућност 

студирања за студенте са посебним 

потребама +++  

o Доступност информација 

потенцијалним и уписаним 

студентима ++  

o Пријем и упис студената регулисани 

јасном процедуром сагласно Закону о 

високом образовању +++  

o Коректно, професионално, објективно 

и етично оцењивање студената према 

усвојеним критеријумима +++ 

o Адекватнао документовање исхода 

учења +++ 

W (Weaknesses) Слабости 

o Недовољан приступ информацијама за 

потенцијалне студенте +  

o Ограничена мотивисаност студената за 

постизање врхунских резултата учења ++  

o Могућност необјективног вредновања 

резултата рада студената кроз 

необјективно оцењивање ++ 

o Утицај потенцијално повећаног броја 

уписаних студената на њихов квалитет +  

o Утицај онлајн одвијања наставе у време 

пандемије КОВИД19 на исходе учења 

студената ++ 

О (Opportunities)-Могућности 

o Повећати доступност релевантних 

информација за потенцијалне студенте 

+  

o Мотивисати студенте за постизање 

бољих исхода учења ++  

o Унапређење система оцењивања 

(објективизација) + 

 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Смањење укупног квалитета студената 

код повећаног броја уписаних студената 

+ 

o Смањена мотивација за постизање 

врхунских резултата студената због 

тренутно ограничених могућности живе 

наставе у високошколској установи као и 

стицања практичних знања и вештина у 

стварним животним и радним условима 

на наставним базама +++ 

 

в) Оцена испуњености Стандарда 8 

o Академија је изградила систем и усвојила нормативна акта којима се регулише квалитет 

студената у складу са Стандардом 8 који је усвојио Национални савет за високо 

образовање 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 8 

o Развити едукациони систем за развој свести код студената о њиховим обавезама у 
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наставном процесу и развијања спознаје и увећања интересовања за већим излазним 

знањима ради повећања националних кадровских ресурса за област здравства, 

хотелијерства и туризма, који ће омогућити успешнију борбу са изазовима данашњице. 

o Развити свест о постизању бољих и већих исхода учења који могу утицати на развој 

професионалне каријере по завршетку студија.  

o Мотивисати и укључити студенте што више у стручна тела и органе управљања 

Академије 

Показатељи и прилози за стандард  8: 
Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, 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 

Академије 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује 

доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката. 

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 9  

За савладавање наставних садржаја обезбеђени су одговарајући уџбеници и друга уџбеничка и 

стручна литература. На почетку сваког семестра предметни наставници информишу студенте о 

обавезној и допунској литератури, а такође се путем веб сајта Одсека ВЗШ, ВХШ и ВТШ могу 

информисати о програмским садржајима, потребној литератури, раду библиотеке и библиотечком 

фонду. Академија, преко библиотеке, или на друге начине, студентима обезбеђује приступ 

уџбеницима и другој литератури која је неопходна за савладавање градива. Иако недостају 

уџбеници за поједине предмете, они су покривени другом квалитетном стручном литературом и 

ауторизованим скриптама.  

Академија је 2020. године донела нови Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности којим 

се детаљно регулишу стандарди везани за издавање и обезбеђивање квалитета уџбеника.  

У складу са усвојеном актима, Академија преко својих стручних тела, систематично прати и 

оцењује квалитет уџбеника, као и друге литературе, са аспекта квалитета садржаја, структуре и 

обима; уџбеници који не задовољавају стандард бивају побољшани кроз нова издања, или 

повучени из наставе и замењени квалитетнијим.  

Библиотека Академије поседује потребну литературу за све наставне предмете у одговарајућем 

броју, као и адекватне библиотечко-информационе изворе. Највећи део библиотечког фонда чине: 

уџбеничка литература, стручне монографије, приручници и часописи из области изучавања кроз 

студијске програме Академије и сродних наука, као и референтна литература. Библиотечки фонд 

се стално актуелизује кроз континуирану набавку нових издања домаћих и страних уџбеника и 

стручних публикација, како би сви студијски програми били снабдевени неопходном  и 

савременом литературом. 

Библиотека Академије струковних студија Београд располаже фондом од 20888 библиотечких 

Tabele/Tabela%208.1%20ASSB.doc
Tabele/Tabela%208.2.doc
Tabele/Tabela%208.3.doc
Prilozi/Prilog%208.1%20Pravilnik%20o%20proceduri%20prijema%20studenata
Prilozi/Prilog%208.2%20Pravilnik%20o%20ocenjivanju
Prilozi/Prilog%208.3%20Procedure%20i%20korektivne%20mere%20u%20slucaju%20neispunjavanja%20i%20odstupanja%20od%20usvojenih%20procedura%20ocenjivanja/pravilnik-o-disciplinskoj-odg.pdf
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јединица, међу којима је велики бројем монографских и серијских публикација (попис у прилогу). 

У последње време се улажу напори да се развије фонд електронских публикација. Библиотека 

располаже са импозантним бројем наслова домаћих часописа и иностраних часописа у папирној 

форми (попис у прилогу). Корисници у библиотеци и читаоници имају приступ домаћим и 

иностраним базама са више од 35.000 електронских часописа и књига у пуном тексту (КоБСОН), 

као и другим базама података (COBISS/OPAC, Scindeks, итд.).  

Целокупна библиотечка грађа је обрађена у складу са важећим прописима и међународним 

стандардима, а од 2010. године, библиотека је укључена у Кооперативне онлајн библиографске 

системе и сервисе Републике Србије (COBISS.RS), тако да се поред лисног, води и електронски 

каталог, доступан за претраживање путем интернета: 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=vzsbg  

Библиотека је чланица Заједнице библиотека Универзитета у Србији. Правилником о 

библиотечкој делатности се регулише пословање библиотеке, а Комисија за библиотеку, 

састављена од наставника и библиотекара редовно и систематично прати, оцењује и контролише 

рад библиотеке, обим и квалитет фонда, а посебно набавну политику, која се планира на основу 

потреба и захтева наставника и студената. Функционисање библиотеке, рад особља, као и 

квалитет књижног фонда се оцењује и путем анкетирања корисника.  

У склопу библиотеке АССБ су читаонице са довољним бројем читаоничких места, а планирано 

проширење капацитета у Одсеку ВЗШ је реализовано током школске 2020/2021 године. У 

просторијама библиотечког оделења обезбеђен је приступ интернету. 

Са корисницима библиотеке раде дипломирани библиотекари, са одговарајућим образовањем и 

положеним стручним испитом, који се континуирано стручно усавршавају кроз акредитоване 

курсеве. Студенти имају могућност коришћења информатичког кабинета, који је опремљен са 

довољним бројем рачунара и приступом интернету. У последњих годину дана ради се на 

модернизацији и побољшању покривености Интернет мрежом, увођењем бежичног интернета у 

већем делу просторија Академије, заменом централног свича и спровођењем новог оптичког 

кабла. Процењено је да су капацитети информатичког кабинета недовољни, тако да је планирано 

његово проширење, реновирање, као и набавка нових рачунара и опреме. Рад информатичког 

кабинета организују наставници информатике, а о информационом систему и опреми се стара 

саветник за информациону безбедност. 

Све заинтересоване кориснике, групно или појединачно, библиотекари обучавају за коришћење 

библиотечко-информационих извора и информишу о начину рада и условима коришћења 

библиотеке и читаонице. По потреби се организују предавања, на којима стручњаци из 

Универзитетске библиотеке упознају наставнике са темама које се тичу вредновања научно 

истраживачког рада и претраживања референтних база.  

Библиотека и читаоница су смештене у одговарајућем простору, где су корисницима омогућени 

адекватни услови за ради и приступ у потребном временском периоду. 

 

 б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 9 

S (Strenghts) Предности 

- Библиотека је адекватно снабдевена 

домаћом и страном литературом и 

потребним уџбеницима +++ 

- Библиотека има потребне библиотечко-

информационе ресурсе (приступ Кобсону, 

он-лајн каталози) +++ 

W (Weaknesses) Слабости 

- Недовољан број читаоничких места +++ 

- У односу на број студената, информатички 

кабинет у ВЗШ је просторно мали и потребан 

је већи број рачунара +++ 

- Недовољна развијеност издавачке 

делатности ++ 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=vzsbg
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- Библиотека је укључена у COBISS +++ 

- Постоји Правилник о издавачкој 

делатности + 

- Академија поседује информатичке 

кабинете, потребну комуникациону 

опрему и приступ интернету + 

- Недовољно поштовање правилником 

прописаних процедура приликом издавања 

уџбеника ++ 

- Недовољна покривеност неких предмета 

новим уџбеницима (застарелост постојећих) 

+ 

О (Opportunities) Могућности 

 - Проширење читаонице +++ 

- Укључење у Академску мрежу Србије 

ради повећања доступности и квалитета 

информатичких извора + 

- Формирање и развој база са 

електронским публикацијама ++ 

- Проширење информатичког кабинета и 

набавка нових рачунара +++ 

- Доношење нових нормативних аката 

ради унапређења издавачке делатности и 

боље контроле квалитета уџбеника +++ 

Т (Тreats) Oпасности 

- Недовољна финансијска средства за 

проширење капацитета, набавку нове опреме 

и публикација + 

- Опадање квалитета уџбеника због 

непоштовања процедура прописаних 

Правилником + 

 

 

в) Оцена испуњености Стандарда 9 

Сматрамо да је Стандард 9 испуњен и да се применом прописаних мера и поступака обезбеђује 

ефикасно и успешно унапређење по питању квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса. 

 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандрада 9 

o Разматрање техничких и финансијских могућности за укључење у Академску мрежу 

Србије. 

o Подстицање наставника да пишу и објављују нове уџбенике, или да ревидирају и 

допуњују постојеће 

o Проширење и реновирање информатичког кабинета, набавка нових рачунара, замена 

дотрајалих UTP каблова новијом генерацијом, увођење интернет комуникације у све 

кабинете и слушаонице 

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 

 

стандарди 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке у Академији  

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 

утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку 

и перманентним праћењем и провером  њиховог рада. 

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 10 

Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у организацији 

Tabele/Табела%209.1
Tabele/Tabela%209.2..docx
Prilozi/Prilog%209.1%20Opsti%20akt%20o%20udzbenicima
Prilozi/bibliotečki%20fond
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управљања Академијом утврђени су нормативним актима у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом Академије, Политиком обезбеђења квалитета. 

Послови пословођења обављају се у границама овлашћења, законито и благовремено, и у 

функцији остваривања Мисије и Визије, циљева и задатака Академије и Политике обезбеђења 

квалитета.  

Квалитет управљања школом проверава се систематским праћењем и анкетирањем наставног, 

ненаставног особља и студената, као и оцењивањем организације управљања Академијом, што 

све сачињава део Извештаја о раду који је доступан јавности. 

Услови и поступак заснивања радног односа и напредовање ненаставног особља утврђени су 

Правилником о систематизацији.  

Академија обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за 

акредитацију и кроз различите обуке обезбеђује перманентно унапређење знања и радних 

способности на професионалном плану. 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 10 

S (Strenghts)-Предности 

o Нормативним актима јасно утврђени 

органи управљања и пословођења +++ 

o Утврђени услови и поступак 

заснивања радног односа и 

напредовања радника +++ 

o Ненаставна подршка задовољна 

својим статусом, могућношћу 

изражавања мишљења и нових идеја 

++ 

o Воља за тимским радом ++ 

W (Weaknesses)-Слабости 

o Ограниченост информационог система  

++ 

o Недовољно изграђена култура 

комуникације на свим нивоима + 

o Недовољна дефинисаност услова за 

напредовање ненаставног особља ++ 

o Могућ утицај незадовољства ненаставног 

особља својим статусом на однос према 

студенту + 

О (Opportunities)-Могућности 

o Усавршавање ненаставног особља у 

циљу континуираног напредовања ++ 

o Побољшати информациони систем 

стручних служби Академије, посебно 

сервисе за студенте ++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Смањење ефикасности рада због 

неадекватности и смањене ефикасности 

информационог система Академије ++  

o Стручно и информатичко „застаревање“ 

ненаставног особља ++ 
 

в) Оцена испуњености Стандарда 10 

o Академија запошљава потребан број ненаставног особља и њихова квалификациона 

структура је у складу са захтевима из Стандарда 10 који је усвојио Национални савет за 

високо образовање. 

 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 10 

o Увести методе похвале и опомене, као и стимулације и санкције, како би се повећало 

ангажовање ненаставног особљa у обављању радних дужности. 

o Побољшати ефикасност информационог система Школе. 

Показатељи и прилози за стандард  10: 
Табела 10.1.  Број  ненаставних  радника  запослених са пуним или непуним радним временом  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 

 

Prilozi/Pravilnik-o-sistematizaciji.pdf
Tabele/Tabela%2010.1.doc
Prilozi/Prilog%2010.1%20Sematska%20organizaciona%20%20struktura%20Ustanove/Organigram.pdf
Prilozi/Прилог%2010.2
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стандарди 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме Академије 

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

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 11 

Академија обезбеђује простор и опрему неопходну за квалитетно извођење свих облика наставе 

на студијским програмима.  

У Одсеку ВЗШ теоријска настава и део вежби се одвија у згради Школе у ул. Цара Душана 254 у 

Земуну, површине 2839 м2, а са наставним базама укупне површине 8371 м2, по студенту више од 

2 м2
.
 
 

Практична настава (са вежбама) се одвија у здравственим и образовним установама у Београду у 

за ту сврху закупљеном простору и наставним базама:  

- Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, ул. Сокобањска 13,  

- Клинички центар Србије, ул. Пастерова 2,  

- Клиничко болнички центар Звездара, Димитрија Туцовића 161, 

- Центар за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска 7  

- Градски завод за кожне и венеричне болести, ул. Џорџа Вашингтона 17,  

- Медицинска школа „Београд“, ул. Делиградска 31.  

 

Поред ових наставних и образовних база Школа има потписане споразуме о сарадњи са још 94 

наставне и образовне установе на територији Србије.  

Школа обезбеђује и простор за рад Студентске службе, секретаријата, Студентског парламента, 

наставничку зборницу, кабинете за консултације (све у згради Школе у ул. Цара Душана 254 у 

Земуну). Школа поседује просторију опремљену савременим техничким и рачунарским уређајима 

за потребе студената и запослених.  

Зграда Одсека ВХШ саграђена је 1958. године као Интернат мајсторске школе и тада је 

имала 1100 m2  површине, а по  величини и структури просторија није  била прилагођена 

потребама високошколске установе овог типа. Имајући то у виду, ВХШ је 2007. године 

покренула иницијативу  за реконструцију постојеће зграде. Ова  иницијатива је 

прихваћена од стране Министраства просвете, па је уз њихову финансијску помоћ и део 

допунских средстава које је издвојила Школа до 2015/16 године реализован је пројекат 

реконструкције, доградње и надградње зграде Високе хотелијерске школе, тако да је  

површина повећана са 1.100 на око 2.900 квадратних метара. Добијене су бројне нове 

просторије за одвијање наставног процеса, односно теоријске и практичне наставе у 

згради школе. 

На снази су и Уговори о закупу простора закључени на 5 година: 

1. Уговор о закупу простора за извођење наставе са „MI.KO.TRADE“ Београд, 

Миријевски венац 28, бр.466 од 13.10.2015. године;   

2. Уговор о закупу простора за извођење наставе са „LIMEX“, Београд, Булевар 

Војводе Мишића 14, број: 474  од  13.10.2015 године; 

3. Уговор о закупу простора за извођење наставе са „7+7“ д.о.о., Београд, Кнеза 

Вишеслава 66, број:556, од 15.11.2016. године 

4. Уговор о закупу простора за извођење наставе са „МЛАДОСТ-ТУРИСТ 

А.Д“ Београд, Булевар ослобођења 56а, бр.544 од 15.11.2016. године 

Из наведеног произилази да наставно-материјална основа, која је представљала 

најважнији ограничавајући фактор и  „најслабију тачку“ развоја ВХШ, практично у 

потпуности превазиђена и разрешена реконструкцијом зграде, што ће допринети 

осавремењивању наставног процеса у складу са европским захтевима, као и прописаним 
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стандардима у нашој земљи. Процес доградње, надградње и реконструкције зграде ВХШ 

је у потпуности окончан, па се новe учионицe и кабинети опремљени за одржавање 

теоријске и практичне наставе. С тим у вези треба напоменути да је набавка поједине 

опреме у току, али је већи део већ набављен. Поред тога се користе кухиње, ресторани и 

рецепције у одређеном броју хотела у Београду са којима су склопљени уговори о 

дугорочној сарадњи. ВХШ сада располаже довољним простором за библиотеку и 

читаоницу, за коришћење информатичких ресурса и рад студентског парламента. Као 

последица проширења простора појављује се и могућност опремања простора 

савременијом техничком опремом и потпуном обезбеђености услова за њено постављање 

и коришћење. Из наведеног произилази да се окончањем процеса доградње, надградње и 

реконструкције, који су се обавили до почетка школске 2017/18. године, проблеми те 

природе поменути и у претходном извештају су у потпуности превазиђени. 
У Одсеку ВТШ на адреси седишта Одсека у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, обезбеђен је 

простор површине 3797,94м2 , са неопхоним просторним јединицама и садржајима, неопходним 

за несметано одвијање наставе.   

Академија поседује примерене просторне капацитете у сва 3 (три) Одсека: учионице, кабинете, 

библиотеку, читаоницу и др. за квалитетно обављање делатности високог образовања, а који су 

усклађени са бројем студената. Академија континуирано прати и усклађује своје просторне 

капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената. 

Академија је опремљена потребним наставним училима (пројектори, компјутери, штампачи, 

скенери, графоскопи и др.) што је приказано детаљно у књизи инвентара. 

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

                 У академији је запосленим и студентима обезбеђен несметан приступ различитим врстама 

информација и информационим технологијама, како би се оне користиле у научно–образовне 

сврхе.  

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 11 

S (Strenghts) Предности 

o Простор и опрема за обављање 

делатности Академије обезбеђена у 

потпуности ++ 

o Адаптирање кабинета и набавка 

савремене опреме за образовање +++ 

o Усклађеност просторних, техничко-

лабораторијских и рачунарских 

капацитета са бројем студената +++ 

o Обезбеђен несметани приступ за 

студенте и наставнике простору и 

опреми за спровођење наставе +++ 

W (Weaknesses) Слабости 

o Недовољно добра искоришћеност 

постојећег простора у одређеним 

сегментима Академије + 

o Застарела компјутерска опрема ++ 

o Недовољно иновирана опрема у 

кабинетима и лабораторијама за 

извођење вежби ++ 

o Лоша загрејаност појединих 

просторија услед дотрајалих 

инсталација +++ 

О (Opportunities)-Могућности 

o Коришћење наставних база за 

проширење капацитета ++ 

o Боље искоришћење опреме и простора 

Академије + 

o Проширење капацитета доградњом 

кабинета постојећем простору      

o Прикључење ВЗШ на топловодну 

мрежу ЈКП Београдске електране ++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Застаревање рачунарске опреме и 

лимитиране могућности улагања у 

нову опрему ++ 

o Застаревање опреме  за спровођење 

наставе ++ 

o Лимитиране могућности улагања у 

нову опрему ++ 
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в) Оцена испуњености Стандарда 11 

Академија у сва 3 (три) Одсека поседује простор и опрему за обављање своје делатности на 

акредитованим студијским програмима усклађеним са захтевима Стандарда 11, који је усвојио 

Национални савет за високо образовање. 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 11 

o Коришћење наставних база као могућност проширења капацитета 

o Планирање и оптимизација коришћења постора и опреме у Академији. 

o Планирање развоја и техничко проширење капацитета. 

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1.  Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и изнајмљени   

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 Академије 

Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава, 

што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 

Академија има статус високошколске установе чији је оснивач држава, чиме су у великој мери 

дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставно-стручног процеса 

и професионалних активности. 

Академија стиче приходе у складу са Законом о високом образовању, Статутом. Обезбеђује 

средства и школовањем самофинансирајућих студената. Академија улаже велике напоре да 

повећа удео средстава који проистичу од сарадње са привредом и трансфера знања на тржишту. 

Јавност и транспарентност финансирања су обезбеђени на начин регулисан Статутом. 

 

         Извори финансирања                                      Проценат извора финан. у укупним приходима 

           1. Средства оснивача-државни буџет                                         46,40   % 

           2. Школарине и остале накнаде                                                  53,51   % 

           3. Други извори у складу са законом 

              (рефундације, пројекти, континуирана едукација)                 0,09   % 

   

       Приходи буџета                                                        Проценат трошења буџетских средстава 

          -  трошкова зарада                                                                          99,3    % 

          -  материјалних трошкова                                                              0,7   % 

 

Динамику прихода из буџета чини 12 годишњих апропријација које државни буџет – 

Министарство просвете, науке и техонолошког развоја, уплаћује на посебан рачун буџета 

Академије. 

Висина школарине се утврђује на основу обрачуна трошкова студија по студенту. Одлуку о 

Tabele/Tabela%2011.1%20Ukupna%20površina%20VZS.doc
Tabele/Табела%2011.2.docx
Tabele/Tabela%2011.3%20Nastavne%20baze.doc
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висини школарине за наредну школску годину доноси Савет. Плаћење школарине се врши у 4-6 

рата.  

Применом ове динамике наплате прихода, од школарина се обезбеђује континуитет, финансијска 

стабилност и ликвидност новчаних средстава у дужем временском периоду. Средства од 

школарина и других накнада користе се за текуће издатке, за наставни материјал и опрему за 

образовање (учила), као и рачунарску опрему намењену за наставу и редовно пословање. 

Континуирана едукација здравствених радника остварује се кроз програме одобрене и 

акредитоване од Здравственог савета Србије. У плану су и пројекти на нивоу Академије, који су 

oдобрени од стране надлежних институција и инвеститора пројеката. Приходи од пројеката и 

континуираних едукација су извори за финансирање трошкова организовања и извођења ових 

програма и пројеката.  

Годишње финансијске извештаје и Финансијске планове за сваку пословну годину усваја Савет.  

Висина школарине и накнаде друге трошкове објављују се на сајту установе. Овим се обезбеђује 

јавност извора финансирања и употребе финансијских средстава. 

 

 б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 12 

S (Strenghts)-Предности 

o Извори финансирања и јавност начина 

употребе финансијских средстава дају 

финансијску стабилност ++ 

o Финансијско планирање (краткорочно 

и дугорочно) ++  

o Велика попуњеност капацитета: 80-

100% (број студената) +++ 

W (Weaknesses)-Слабости 

o Спора и ограничена могућност и 

адаптибилност на изненадне промене у 

области финансирања ++ 

o Доцња у уплати школарина од стране 

самофинансирајућих студената 

(ограничене могућности корекције)  +++ 

o Ограничене могућности за сервисирање 

изненадних трошкова + 

О (Opportunities)-Могућности 

o Стицање финансијских средстава од 

пројеката, континуираних едукација и 

других професионалних активности 

+++ 

o Комерцијализација наставног процеса 

кроз истовремено давање услуга 

трећим лицима + 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Нередовност уплате средстава из 

државног буџета +                 

o Смањење извора самофинансирања ++ 

o Смањење броја самофинансирајућих 

студената ++ 

в) Оцена испуњености Стандарда 12 

Стандард 12 је испуњен у потпуности с обзиром на то да Академија има квалитетне изворе 

финансирања и обезбеђена средства за реализацију наставног процеса, професионалне 

активности, едукација и пројеката. 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 12 

o Стицање финансијских средстава кроз акредитацију мастер студија на одређеним 

студијским програмима. 

o Пројекти и континуирана едукација и друге професионале активности важан су извор 

додатних финансијских средстава.  

o Размотрити и разрадити могућности додатног финасирања кроз пружање комерцијалних 

услуга трећим лицима, а која се могу пружити у оквиру наставног процеса уз минималне 

додатне трошкове. 

Показатељи и прилози за стандард  12: 
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Прилог   12.1. Финансијски план   
Прилог   12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину 
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета Академије 

Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 

то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске 

установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе. 

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 13 

Представници студената су чланови Одбора за квалитет Академије. 

Студентима је обезбеђено учешће у органима управљања и руковођења Академије: Одбору за 

квалитет и Наставно-стручном већу. Студентском парламенту обезбеђена је улога и начин на који 

дају своје мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује 

квалитет рада Академије, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета. 

Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и 

евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 

Обавезан елемент самовредновања Академије је анкета којом се испитују ставови и мишљења 

студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу самовредновања и оцене 

квалитета рада Академије, наставних програма, као и квалитета наставног процеса и квалитета 

педагошко-образовног рада наставника и сарадника. 

Основни циљ поступка анкетирања је утврђивање квалитета: педагошко-образовног рада 

наставника и сарадника у настави, студијских програма, управљања Академијом и њеним 

организационим јединицама (Одсеци), рада стручних служби и корекција ради подизања 

квалитета и формирање основе за Извештај о самовредновању. 

 б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 13 

S (Strenghts)-Предности 

o Академија промовише и омогућава 

студентима да се директно или преко 

представника укључе у процес 

самовредновања +++  

o Активно учешће и улога представника 

студената у органима управљања и 

контроле квалитета +++ 

o Активно учешће студената у процесу 

самовредновања и контроле квалитета 

рада +++ 

o Високо оцењен однос наставника и 

студенатa ++ 

W (Weaknesses)-Слабости 

o Недовољна мотивисаност студената за 

квалитетно учешће у процесу контроле и 

унапређења квалитета ++ 

o Нејасни критеријуми и ограничен утицај 

студентског вредновања стручног и 

педагошког рада наставника на њихов 

избор у наставно звање + 

o Нередовност код анкетирања студената о 

питањима из свих области које се 

проверавају у процесу самовредновања + 

 

О (Opportunities)-Могућности 

o Повећање утицаја студената на 

квалитет наставе и студијских 

програма кроз учешће у процесу 

самовредновања ++ 

o Студентски парламент може креирати 

и спровести сопствене студентске 

анкете о свим за њих релавантним 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Недовољно развијена култура 

вредновања квалитета код студената ++ 

o Незадовољство студената предузетим 

активностима у циљу побољшања 

квалитета наставног процеса + 

Prilozi/Prilog%2012.1%20Finansijski%20plan
Prilozi/Prilog%2012.2%20Finansijski%20izvestaj
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питањима +++ 

в) Оцена испуњености Стандарда 13 

o Захтеви стандарда квалитета који су имплементирани у документа и рад Академије 

испуњени су и усклађени са Стандардом 13, који је усвојио Национални савет за високо 

образовање.   

o Управа и органи Академије са представницима студената континуирано развијају културу 

квалитета кроз промоцију масовнијег учешће студената у систему унапређења квалитета и 

процесу самовредновања.  

o Видљиво је активно учешће и улога представника студената у раду органа управљања и 

контроле квалитета, као и процесу самовредновања. 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13 

o Мотивисати студентски парламент да креира сопствене студентске анкете о свим, за њих, 

релавантним питањима. 

o Мотивисати студенте за бољим анкетирањем студената о питањима из свих области које 

се проверавају у процесу самовредновања. 

o Увести јасније критеријуме утицаја студентског вредновања педагошког рада наставника 

на њихов избор у звање. 
 

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

квалитета   
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Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета у Академији 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 

обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 14 

Академија обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета и 

обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у успостављеном систему обезбеђења 

квалитета. 

Евалуација анкетирањем се врши у циљу спровођења опште стратегије праћења, обезбеђења, 

унапређења и развоја наставног процеса и у циљу континуираног побољшања квалитета студија, 

повећања стеченог знања и скраћивања трајања студија и представља интегрални део процеса 

самовредновања квалитета рада Академије. 

Основни циљ поступка анкетирања је утрђивање квалитета: педагошко-образовног рада 

наставника и сарадника у настави, студијских програма, управљања Академијом и Одсецима, 

рада служби Академије и побољшања, ради подизања квалитета и креирања Извештаја о 

самовредновању. 

Академија обезбеђује периодичну проверу квалитета, путем анкетирања, прибављања 

статистичких података и прикупљања повратних информација од послодаваца о компетенцијама 

дипломираних студената, прибављања информација и анализа успешности о студентима који су 

завршили студије у Академији, редовно прибављање информација од Националне службе за 

запошљавање. 

Надаље, Академија обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високошколским 

установама у погледу квалитета. 

Академија обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета. Током ових 

активности проверава се спровођење утврђене Политике за обезбеђење квалитета и свих 
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поступака који из ње проистичу, као и достизање жељених стандарда квалитета. У 

самовредновањима је обавезно укључивање резултата анкетирања студената. Са резултатима 

самовредновања Академија упознаје наставнике и сараднике путем стручних органа, студенте 

преко студентских организација, Одбор за квалитет и јавност. 

Самовредновање се спроводи најмање једном у три године. 

б) SWOT анализа у оквиру Стандарда 14 

S (Strenghts)-Предности 

o Евалуација анкетирањем у циљу 

унапређења наставног процеса и 

квалитета студија +++ 

o Јавност резултата самовредновања 

+++ 

o Прикупљање повратних информација 

од дипломираних студената, 

Националне службе за запошљавање и 

струковних удружења ++ 

W (Weaknesses)-Слабости 

o Објективни и субјективни проблеми у 

току спровођења контроле квалитета и 

самовредновања + 

o Ограничена мотивисаност свих учесника 

у процесу контроле квалитета и 

самовредновања + 

o Непостојање традиције и искуствених 

резултата у примени систематског 

праћења и провере квалитета + 

О (Opportunities)-Могућности 

o Унапређење стратегије и система 

обезбеђења квалитета сарадњом са 

високошколским установама у 

иностранству +++ 

o Увођење нових метода и поступака у 

процес контроле квалитета, а у циљу 

бољег обезбеђења квалитета ++ 

Т (Тreats)-Oпасности 

o Неадекватне процене снаге примењене 

стратегије контроле квалитета у 

обезбеђењу праћења и провери квалитета 

рада Академије ++ 

o Опадање мотивације код свих учесника у 

процесу контроле квалитета и 

самовредновања + 

 

в) Оцена испуњености Стандарда 14 

Академија је у потпуности испунила захтеве Стандарда 14, који је усвојио Национални савет за 

високо образовање, систематским праћењем и периодичном провером квалитета у циљу 

одржавања и унапређења квалитета рада поштовањем утврђених поступака и редовним 

информисањем путем сајта и огласних табли Академије. 

г) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 14 

o Перманентно испитивање квалитета примењених инструмената и поступака у контроли 

кавалитета рада Академије на свим пољима њене делатности и нивоима њене 

организације. 

o Проналажење начина да се повећа мотивација свих учесника у процесу контроле 

квалитета и самовредновања.  

Обезбеђење услова за планско и систематично увођење виших облика контроле и осигурања 

квалитета увођењем светски прихваћених стандарда пословања (нпр. ISO и слични, који су 

применљиви за специфичну делатност Академије на свим нивоима њене организације). 

Показатељи и прилози за стандард  14: 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту  високошколске  установе  о активностима  које  

обезбеђују  систематско  праћење  и  периодичну  проверу квалитета  у  циљу  одржавања  и 

унапређење  квалитета  рада  високошколске установе.  

 

стандарди 

 

 

https://assb.edu.rs/obavestenja/

