
 

 На основу члана 25. Закона о високом образовању (Сл.Гласник РС бр. 88/17, 27/18-др. 

закон 73/18, 67/19 и 6/20-други закони) и на основу чл. 44. Статута Школе, На предлог 

Колегијума школе од 16.11.2020.г.  Наставно-стручно веће Високе техничке школе струковних 

студија у Новом Саду на седници, одржаној дана 16.11.2020. године, доноси: 01-558-3/20 
 

П Р А В И Л Н И К  О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА, КРАТКИХ ПРОГРАМА СТУДИЈА, 

 НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
 Овим Правилником утврђују се тела, начини и поступци којим се врши 
самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, кратких програма студија, 
наставе и услова рада Школе. 
 Провера испуњења обавеза Школе у погледу квалитета наставе, студијских 
програма, кратких програма студија, наставе и услова рада врши се у складу са 
захтевима Националног савета за високо образовање. 

 

Члан 2. 
 Основни циљ самовредновања је утврђивање квалитета студијских програма, 
кратких програма студија, наставе и услова рада, а ради постизања коначног циља - 
сталног унапређења и повишења задовољства корисника услуга. 

 

Члан З. 

 Поступак самовредновања спроводи се на основу резулатата добијених 
анкетирањем студената, наставног и ненаставног особља. 

 

Члан  4. 
 За самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, кратких 
програма, наставе и услова рада Школе овим Правилником одређују се тимови за 
самовредновање. Наставно веће Школе именује тимове са мандатним периодом од 3 
године. 
1. ТИМ за самовредновање студијских програма и кратких програма студија - 5 
наставника са студијских програма и 2 представника студената. 
2. ТИМ за самовредновање наставе - 3 наставника и 2 представника студената који 
именује Студентски парламет. 
3. ТИМ за самовредновање услова рада Школе - 3 наставника, 2 радника из ненаставе 
и 2 представника студената које именује Студентски парламент. ТИМОВИ под 1, 2, 3 
чине Комисију за квалитет. Комисија има Председника кога бира Наставно-стручно веће 
Школе. 

 

Члан 5. 
 ТИМОВИ из Члана. 4. овог Правилника, спроводе оцењивање квалитета путем 
анонимних анкета - писмених упитника студената,  наставника и ненаставног особља, 
испитних резултата и др. показатеља. 
 Тимови за самовредновање су дужни да сачине годишњи план рада и спровођење 
анкета, да изаберу и координирају тимове који ће спроводити анкете и обрађивати 
податке, вршити ревизију анкетних формулара. Тим за самовредновање сачињава 
Извештај о спроведеним анкетама које заједно са закључцима доставља Наставном-
стручном већу Школе на усвајање и предлаже мере за унапређење квалитета.  

 

Члан 6. 
 Основни инстументи оцењивања су следећи анкетни листови – упитници:  

1) Анкетни листови за наставни и ненаставни кадар 

- за оцену квалитета наставе – за наставни кадар, 

- за самовредновање услова рада – за наставни и ненаставни кадар,  



 

- за самовредновање студијског програма и кратког програма студија - за 

наставни кадар.  

2) Анкетни листови за студенте  

- за оцену квалитета наставе,  

- за оцену квалитета услова рада,  

- за оцену студијског програма и кратког програма студија,  

- за мишљење о оптерећености на појединим предметима, 

- за мишљење о раду студентске службе и  

- за мишљење о раду библиотеке. 

3) Анкетни лист за дипломиране студенте /свршене полазнике – за самовредновање 

студијског програма/кратког програма студија. 

По указаној потреби Школа сачињава и друге анкетне упитнике чијом обрадом, 

анализом и изведеним закључцима може дефинисати мере за побољшање студијских 

програма, краткох програма студија, наставе, услова рада, успешности и ефикасности 

студирања.  

Члан 7. 
У циљу праћења задовољства заинтересованих страна, Школа је идентификовала 

следеће заинтересоване кориснике, као изворе информација за самовредновање и то:  

 дипломиране студенте,  

 послодавце дипломираних студената,  

 кориснике стручних усавршавања и обука (нпр. Кратки програми студија),  

 учеснике научних конференција и научно-стручних скупова,  

 кориснике осталих услуга Школе (публикације, производи и др.),  

 запослене у Школи.  

Члан 8. 

 Анкета је анономна и добровољна, а оцењивање непристрасно и независно. 
 Забрањено је давати упутства, лицу које попуњава анкетни формулар, којима би 
се утицало на исход оцењивања. 
 

Члан 9. 
 Изузима се из поступка оцењивања запослени који је у периоду оцењивања из 
било ког разлога радио мање од шест месеци на пословима за које се оцењивање 
спроводи и у другим случајевима по одлуци директора. 
 

Члан 10. 
 Запослени који подлеже оцењивању може поднети захтев да буде оцењен пре 
истека периода за оцењивање ако му престаје радни однос или ће из одређених разлога 
бити одсутан, а може бити оцењиван у року од 30 дана од дана подношења захтева. 
 Захтев из става 1. овог члана може поднети и руководилац одсека, помоћник 
директора за наставу или друго заинтересовано лице. 
 

II ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 
 

Члан  11. 
 Чланови тима су обавезни да обезбеде потребно време у току радног времена за 
спровођење анкете, а настаник  да обезбеди потребно време у току наставе за 
спровођење анкете.  
 У поступку оцењивања обавезно учествује и један или више представника 
студената кoје бира Студентски парламент. 

 
III  МЕРИЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

Члан 12. 

 У спровођењу поступка оцењивања Анкетни лист се попуњава одабиром једног 
од понуђених одговора (оцене од 1-5) за свако дефинисано питање.  



 

 Пролазност студената/полазника кратких програма студија се изражава 
процентуално вредностима од 1-100%. 

 Оцена 1 има значење „не задовољава“ - односно значи да нису испуњени ни 
минимални захтеви квалитета рада, функционисања или радног места, тј да су испуњени 
до 54%. 

 Оцена 2 има значење „задовољава минималне критеријуме“ - односно значи да су 
испуњени минимални захтеви квалитета рада, функционисања или радног места, тј да су 
испуњени од 55-70%. 

 Оцена 3 има значење „добар“ - односно значи да  у просеку задовољава захтеве 
квалитета рада, функционисања или радног места, тј да су испуњени од 71-80%. 

 Оцена 4 има значење „врло добар/истиче се“ - односно значи да изнад просека 
задовољава захтеве квалитета рада, функционисања или радног места, тј да су испуњени 
од 81-90%. 

 Оцена 5 има значење „одличан/ изузетно се истиче“- односно значи да су захтеви 
квалитета рада, функционисања или радног места испуњени до 91-100%. 

 
IV ПОСТУПАК ОЦЕЊИВАЊА И ОБРАДЕ ПОДАТАКА 

Члан 13.  
 Оцењивање учесника у наставном процесу спроводи се у току извођења наставе. 
 Оцењивање рада Школе, студијског програма и кратких програма студија 
спроводи се једном годишње. 
 

Члан 14. 
 Спровођењем поступка оцењивања руководи Представник руководства за 
квалитет у сарадњи са вођом тима за оцењивање, помоћником директора за наставу, 
руководиоцима одсека и предметним наставницима. 
 

Члан 15. 
 Представник руководства за квалитет у сарадњи са вођом тима у поступку 
оцењивања: 

- предлаже динамику анкетирања, 

- прати систематичност и ток спровођења поступка оцењивања, 

- организује обрађивање резултата анкета, 

- сачињава извештај о спроведеном поступку оцењивања, 

- подноси извештај о спроведеном поступку вредновања, 

- предлаже евентуалне корекције образаца - анакета, 

- предлаже друге облике мера у циљу подизања квалитета оцењивања и 

вредновања. 

 

Члан 16. 

Помоћник директора за наставу заједно са тимом за самовредновање подноси 

Наставно-стручном већу Школе Извештај о резултатима спроведеног оцењивања 

најкасније 30 дана од дана спроведеног поступка анкетирања. 

 

Члан 17. 

Извештај који обухвата комплетно Самовредновање израђује се једном годишње 

најкасније до почетка наредне школске године и презентује се Наставно-стручном већу 

Школе. 

Наставно-стручно веће је дужно да размотри Извештај о оцењивању и предлаже 

корективне мере и мере за унапређење квалитета. 

Корективне мере из става 2 овог члана може да предложи и директор, помоћник 

директора, руководилац одсека или руководилац студијског програма. 



 

Корективне мере с спроводе за све категорије које су оцењене оценом нижом од 

3,5 и имају за циљ побољшање квалитета наставног процеса или рада Школе и њених 

организационих јединица. 

За спровођење корективних мера задужени су директор, помоћник директора за 

наставу и руководиоци одсека. 

 

Члан 18. 

Резулати спроведеног оцењивања су јавни и користе се као подлога за: 

- израду Извештаја о самовредновању, 

- поступцима избора у наставна звања, 

- као подлога за предлагање и спровођење корективних мера у наставном 

процесу, 

- у другим случајевима предвиђеним Законом и општим актима Школе. 

 

Члан 19. 
 При обради података користе се следеће препоруке за оцену на основу  којих се 
препоручују мере за унапређење задовољства. 
 

Оцена/ниво задовољства Предлог мера за унапређење задовољства 

 Висок ниво 

(оцена 4,51 – 5,00) 

Нису неопходне посебне мере за унапређење 

задовољства 

 Задовољавајући ниво 

(оцена 4,01 – 4,50) 

Потребно је утврдити слабе тачке, 

елиминисати узроке. Сачинити конкретан 

план корективних и превентивних мера 

 Упозоравајући ниво 

(оцена 3,51 – 4,00) 

Помоћници директора и руководиоци одсека 

преиспитују могућност повишења нивоа 

задовољства 

 Незадовољавајући ниво 

(оцена < 3,50) 

Колегијум Школе и Наставно-стручно веће 

Школе преиспитују све процесе рада и однос 

одговорних 

 
Члан 20. 

 Приговоре на поступак оцењивања сва заинтересована лица могу поднети 
Наставно-стручном већу Школе у року од 15 дана од дана учињене повреде овог 
Правилника. 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан  21. 
 Извештаји о спроведеним поступцима оцењивања чувају се у Архиви Школе 7 
(седам) година од дана спровођења поступка оцењивања. 
 Извештаји о Самовредновању чувају се 7 година у архиви Школе. 
 Остала документа настала у поступку оцењивања и самовредновања чувају се 1 
(једну) годину. 

Члан 22. 
 Овај Правилник доноси Наставно-стручно веће школе и ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања на огласној табли Школе. 
 

  Председник Наставно-стручног већа 

             

             Др Бранко Савић, проф. 
 


