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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ВИСОКО ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКОЈ ШКОЛИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КРУШЕВАЦ

Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац је
високошколска установа са својством правног лица и представља образовну установу која у
оквиру своје делатности организује и изводи студијске програме на основном нивоу
студија.
Ова високошколска установа отпочела је са радом октобра месеца давне 1961.
године под називом Виша хемијско-технолошка школа са трајањем студија од 2 године.
Током 55 година рада, из ове најстарије високошколске установе у Расинском округу,
изашло је више од хиљаду инжењера хемијске, технолошке,а у последњих годину дана и
техничкe струке.
Сагласно Закону о високом образовању Висока техничко-технолошка школа
струковних студија Крушевац прелази на нови начин извођења студијских програма у
складу са Болоњском декларацијом чији је потписник заједно са чланицама ЕУ и Србија.
Дужина трајања студија повећана је са 2 на 3 године. Настава се изводила у оквиру 3
студијска програма: Прехрамбена технологија, Фармацеутска технологија и Заштита
животне средине.
Са новим циклусом акредитације школске 2012/2013. године Школа увећава свој
број студијских програма тако да се они деле на:
- Студијски програм Технологија са два модула, Прехрамбена и Фармацеутска
технологија,
- Студијски програм Заштита животне средине са модулима Заштита животне
средине и Заштита на раду и
- Студијским програмом Информатика и рачунарство.
Тако је Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије 30.04.2007.
године издала Уверења о акредитацији четири студијска програма и Уверење о
акредитацији установе Високe хемијско-технолошке школе струковних студија у Крушевцу
као високошколске установе под бројем 612-00-1124/2006-04, а након пет година и уверења
о новој акредитацији студијских програма 27.04.2012. и 25.05.2012. године број 612-0000104/2012-04 и уверење о акредитацији установе Високе хемијско-технолошке школе
струковних студија Крушевац, издато 27.04.2012. године.
Услед увођења новог студијског програма Информатика и рачунарство Школа је
била принуђена да током рада у последњем акредитационом циклусу 09.10.2015. године
промени назив (Сл. гл. бр 85/15) из Висока хемијско-технолошка школа струковних студија
у Висока техничко-технолошка школа струковних студија, сходно научном пољу у оквиру
кога реализује наставни процес и обавља образовање студената.
Данас на Високој техничко-технолошкој школи струковних студија Крушевац на
основним струковним студијама у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ) студенти се образују и
стичу неопходно стручно знање у области прехрамбене и фармацеутске технологије,
заштите животне средине и заштите на раду, као и информатике и рачунарства. На
студијским програмима дефинисани су обавезни предмети који се морају савладати током
студија. Поред тога, сваки од ових студијских програма садржи студијска подручја са
дефинисаном листом изборних предмета које студент бира у зависности од сопственог
интересовања.
Након завршених студија, у зависности од студијских програма које је студент
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похађао, стиче диплому са следећим звањем:
- Струковни инжењер технологије
- Струковни инжењер заштите животне средине
- Струковни инжењер заштите на раду и
- Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац има 5
лабораторија и 2 информатичка кабинета који располажу опремом неопходном за
реализацију наставног и стручно-истраживачког процеса. Део опреме набављен је
средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
сопственим средствима и средствима из буџета TEMPUS пројеката.
На реализацији студијских програма у Високој техничко-технолошкој школи
струковних студија Крушевац за извођење наставе данас је ангажовано 20 наставника
(професора и предавача) и 2 асистента, док је избор још једног професора у току. У
сталном радном односу у Високо техничко-технолошкој школи струковних студија у
Крушевцу је ангажовано:
- Професора 12
- Предавача 6
- Наставник страног језика 1
- Асистената 2
Наставници Високе техничко-технолошке школе струковних студија Крушевац
уживају висок професионални, стручни и научни реноме у земљи и иностранству. Међу
њима има професора који су са научним звањем и оних који су били у ранијем периоду
или су сада хонорарано ангажовани на извођењу наставе на разним факултетима. Такође,
они су аутори научних радова објављених у реномираним међународним и домаћим
научним часописима, зборницима радова са Симпозијума, као и публикација попут
уџбеника, помоћних уџбеника, монографија и др.. Наставници Школе су учесници и на
разним научним пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, али и пројектима које финансирају међународне и државне
институције, органи локалне самоуправе и привредни субјекти.
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац преко Комисије
за издавачку делатност врши перманентно, током целе године, издавање штампаног
материјала чији су аутори наставници ове високошколске установе.
Школа је током свога постојања приликом избора нових сарадника укључивала и
кандидате из реда најбољих студената. Данас су радно ангажовани на неодређено време 2
сарадника који су стекли одређени ниво свога образовања студирањем на овој
високошколској установи чиме се остварује мисија континуираног обезбеђења дела
наставног и стручног кадра.
Ненаставно особље чине лица која обављају: стручне, административне и техничке
послове, укључујући правне, рачуноводствено-финансијске, студијско-аналитичке,
информатичке, библиотечке и др.. У Високој техничко-технолошкој школи струковних
студија Крушевац је данас запослено као ненаставно особље 13 лица, од којих је 1 лице са
завршеним докторским студијама, 3 су са мастер образовањем, 2 са високом стручном
спремом, 3 са високим струковним образовањем, 1 са средњом стручном спремом а 3 лица
су неквалификована.
Од оснивања па до данас, Школу је сваке године уписивало у ранијем периоду до
100 а данас око 120 студената од којих су највећим делом у овој високошколској установи
стекли звање инжињера и дипломираних струковних инжињера.
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац данас
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представља врхунску образовну и стручно-истраживачку организацију и институцију од
посебног друштвеног интереса, која успешно прати и доприноси развоју прехрамбене и
фармацеутске технологије, заштите животне средине и заштите на раду, као и информатике
и рачунарства, чиме јача основу за модерну и савремено технолошки развијену привреду
Србије и доприноси њеном технолошком развоју у 21. веку.
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СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Стандард 4: Квалитет студијског програма
Стандард 5: Квалитет студијског програма
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког,уметничког и стручног рада
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Стандард 8: Квалитет студената
Стандард 9: Квалитет уџбеника,литературе,библиотечких и информатичких ресурса
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне
подршке
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Стандард 12: Финансирање
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Табеле
Прилози
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац је наставна,
научноистраживачка и стручна установа у области технолошког и информатичко-рачунарског
инжењерства, као и заштите животне средине и заштите на раду, која се развија у модерну
високошколску установу, признату по својим наставним, стручним и стручно-истраживачким
достигнућима наставника, асистената, сарадника и студената и опремљености својих лабораторија и
кабинета за извођење практичне наставе.
Школа својим радом развија науку и струку и остварује образовну делатност у складу са Законом
о високом образовању Републике Србије, поштујући вредности и принципе савременог европског
високошколског, тј. колеџ образовања, стандарде и смернице Националног савета за високо образовање,
а са циљем задовољења потреба студената, запослених, привреде и друштва у целини.
Стратегија обезбеђења квалитета Високе техничко-технолошке школе струковних студија
Крушевац одражава постављену мисију и усвојене вредности и представља основу за планирање у
области њеног рада и развоја.
Стратегија обезбеђења квалитета Школе донета је још пре прве акредитације, али је због промене
назива Школе извршена њена измена и допуна 11.04.2016. године (Прилог 1.1). Постављена Мисија
Школе је да шири, унапређује и промовише знање, стручност кроз стручне вештине, истраживање,
обезбеђује образовно стручни подмладак, мотивише креативност и подстиче жељу за усавршавањем и
стицањем знања у циљу пружања подршке економском и друштвеном развоју Централне, Западне и
Јужне Србије и шире, јача постојеће и успоставља нове везе са другим академским, привредним и
друштвеним институцијама у земљи и иностранству. Стратегија обезбеђења квалитета налази се на
интернет презентацији Високе техничко-технолошке школе струковних студија Крушевац (vhts.edu.rs) и
доступна је јавности.
Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из области
обезбеђења, контроле и унапређења квалитета целокупног наставно-образовног процеса високог
образовања на Високој техничко-технолошкој школи струковних студија у Крушевцу. Овај документ
Школе је трајног карактера и периодично се преиспитује и мења, односно усклађује са захтевима и
потребама везаним за обезбеђење, проверу и унапређење квалитета Школе. Овим документом
дефинисани су принципи и начела, мисија и циљеви, мере за обезбеђење, проверу и унапређење
квалитета, организациона структура система обезбеђења квалитета и Акциони план обезбеђења
квалитета (Прилог 1.2).
Усвајањем Стратегије, Школа се определила да буде отворена и комуникативана, конкурентна и
компарабилна, интегрисана и флексибилна, да континуирано прати нове идеје, трендове и принципе у
развоју европског високошколског образовања. Циљ Стратегије обезбеђења квалитета је остваривање
постављених високих стандарда квалитета свих сегмената из делокруга рада Школе (образовног,
научноистраживачког и стручног рада) ради укључивања у јединствен Европски простор високог
образовања, ширења образовних и научних искустава које су неопходне за интелектуално и технолошко
прилагођавање захтевима локалне и националне заједнице.
Области континуираног обезбеђења, контроле и унапређeња квалитета су: студијски програми,
наставни процес, наставно особље, научноистраживачки и стручни рад, оцењивање студената, услови
рада и студирања, ненаставне активности, уџбеници и литература, библиотечки и информациони
ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес руковођења и управљања овом високошколском
установом, учешће и заступљеност студената у процесу самовредновања, јавност у раду и финансирање.
Организациона структура, односно, субјекти обезбеђења квалитета су: Комисија за обезбеђење
квалитета Школе (Прилог 1.3), поткомисије и стручни тимови, Савет Школе, Наставно веће Школе,
директор, наставници, асистенти, сарадници, ненаставно особље, Студентски парламент и студенти. Сви
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субјекти обезбеђења квалитета у Школи имају право и обавезу да учествују у процесу и поступцима
обезбеђења, континуираног праћења и унапређења квалитета.
Акционим планом обезбеђења квалитета бр. 401, који представља конститутивни елемент
Стратегије обезбеђења квалитета, усвојен 18.06.2013. године и правилницима (Правилник о обезбеђењу
квалитета високе хемијско-технолошке школе струковних студија Крушевац, Правилником o
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у Високој техничко-технолошкој школи
струковних студија Крушевац и Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета), као и Статутом
Школе (Прилог 1.4) дефинисани су субјекти, рокови и поступци обезбеђења, контроле и унапређења
квалитета. Један део ових докумената чине документи које надлежни органи Школе перманентно,
односно, сваке године разматрају и усвајају, као што су годишњи извештаји о раду Школе (Прилог 1.5)
и план рада за наредну годину (Прилог 1.6) и Правилници – општа акта које Школа има, али и врше
њихову измену и допуну, коригујући и усклађујући их сагласно изменама закона, подзаконских аката и
других општих аката који се односе на рад Високих школа струковних студија.
Висока техничко-технолошка школа струковних студија у Крушевцу обезбеђује квалитет
високог образовања у складу са међународно прихваћеним документима у области високог образовања,
Законом о високом образовању и усвојеним документима у области високог образовања. Мере за
обезбеђење квалитета Школа утврђује кроз:
- обавезно самовредновање и оцену квалитета студијских програма, наставног процеса, рада
наставника, асистената и сарадника, литературно-информатичких и материјалних ресурса,
управљања високошколском установом, условима рада и ненаставне подршке, као и начина
учешћа и нивоа заступљености студената у процесу самовредновања у складу са стандардима
Националног савета за високо образовање и усвојеним стандардима Школе,
- спољашњу проверу квалитета у складу са стандардима Националног савета за високо образовање
коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
Обезбеђење квалитета се остварује:
- јединством образовног, научноистраживачког и стручног рада (чији се садржаји и резултати,
односно знања користе у наставном процесу),
- успостављањем и неговањем интерактивног односа са студентима,
- међународном сарадњом кроз размену студената, а у будућности и наставника,
- успостављањем сталне сарадње са послодавцима и дипломираним, екс студентима.
Оцена испуњености стандарда: На основу описа стања, анализе и процене тренутне ситуације може се
констатовати да су захтеви из Стандарда 1 испуњени у целини.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

МОГУЋНОСТИ
 Обезбеђење
и
подизање
нивоа
квалитета у свим областима рада у циљу
повећања угледа Школе +++
 Олакшано успостављање и одржавање
сарадње са другим високошколским и
стручним институцијама +++
 Стварање повољних услова за даљи
развој
пословно-стручне
сарадње
са
привредним субјектима ++
 Повећане могућности за интеграцију у
међународне образовне стручне али и научне
токове ++

ОПАСНОСТИ
 Мали број запослених у Школи и
студената је спреман да се потпуно ангажује
у области обезбеђења квалитетом +++
 Средства за рад на пословима
обезбеђења квалитета нису предвиђена у
буџету Школе ++
 Чланови Комисије за обезбеђење
квалитета
су
преоптерећени
другим
обавезама +
 Не постоји дефинисана административна подршка Комисији за обезбеђење
квалитета ++

ПРЕДНОСТИ
 Постоји усвојена Стратегија обезбеђења
квалитета+++
 Сва усвојена документа везана за
обезбеђење квалитета су доступна јавности
на интернет презентацији Школе +++
 Постоје рокови и поступци за
обезбеђење,
контролу
и
унапређење
квалитета студијских програма, наставног
процеса, рада наставника и асистенатасарадника, литературно-информатичких и
материјалних
ресурса,
управљања
високошколском установом, условима рада и
ненаставне подршке, као и начина учешћа и
нивоа заступљености студената у процесу
самовредновања +++
 У Акционом плану јасно су дефинисани
рокови и субјекти (тимови) задужени за
процес самовредновања+++
 Акциони
план
и
технологија
обезбеђења квалитета у Школи презентовани
су на научним скуповима, што представља
дисеминацију рада Школе у области
контроле и унапређења квалитета и примену
у Школи савремених трендова обезбеђења
квалитета из Високошколских установа ЕУ.
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
 Комисија за обезбеђење квалитета
треба да иницира израду недостајућих
процедура за
све области
утврђене
Стратегијом обезбеђења квалитета
 Комисија за обезбеђење квалитета
треба, на основу анализе постигнутих
резултата за области за које процедуре
постоје, да изради предлоге нових аката који
би помогли отклањању уочених слабости али
и потпунијем обезбеђењу и унапређењу
квалитета
 Осавремењавање студијских програма у
циљу унапређења њиховог квалитета ради
укључивања у тренутно европско високошколско образовање, као и ради повећања
њихове применљивости у малим и средњим
предузећима као носиоцима развоја друштва
СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Предвидети средства за рад на
пословима обезбеђења квалитета у буџету
Школе
 Поред
руководилаца
студијских
програма именовати руководиоца сектора за
квалитет, издавачку делатност и сарадњу на
пројектима
 Спровести едукацију запослених и
студената о обезбеђењу квалитета
 Ослободити чланове Комисије за
обезбеђење квалитета дела других обавеза
 Обезбедити административну /техничку
подршку Комисији за обезбеђење квалитета

СЛАБОСТИ
 Део стандарда и поступака за
обезбеђење квалитета је тешко реализовати
због неадекватног финансирања (средства за
материјалне трошкове и грејање) из буџета
Републике Србије +++

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ
 Комисија за обезбеђење квалитета
треба непрекидно да унапређује и проширује
поступке за проверу квалитета
 Улагати у обезбеђење квалитета из
сопствених средстава
 Наставно веће треба на предлог
Комисија за обезбеђење квалитета да усвоји
документ о јасно дефинисаним корективним
мерама

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Заменити
чланове
Комисије
за
обезбеђење квалитета који се недовољно
ангажују

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
1. Све запослене и студенте, односно субјекте обезбеђења квалитета, перманентно едуковати,
подстицати и мотивисати да се активније укључе у процес обезбеђења квалитета.
2. Потребно је сваке године преиспитати и ревидирати Стратегију обезбеђења квалитета али и
Акциони план обезбеђења квалитета и Правилнике, односно рокове и поступке обезбеђења
квалитета усвојене закључно са 2015. годином.
3. Потребно је да Комисија за обезбеђење квалитета предложи допуну Акционог плана за
спровођење Стратегије обезбеђења квалитета који поред рокова, субјеката и активности,
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дефинише и одговораност за њихову реализацију, расположиве ресурсе и циљеве које је нужно
постићи.
4. Комисија за обезбеђење квалитета треба непрекидно да унапређује и проширује поступке за
проверу квалитета и прати примену корективних мера.
5. Повећати учешће руководства Школе (директор, руководиоци студијских програма и
председник савета) у оперативним пословима спровођења Стратегије.
6. Ослободити чланове Комисије за обезбеђење квалитета дела других обавеза и заменити чланове
који се недовољно ангажују.
д) Показатељи и прилози уз Стандард 1
Прилог 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета Високе техничко-технолошке школе струковних студија
Крушевац
Прилог 1.1.1 Презентација Стратегије обезбеђења квалитета Високе техничко-технолошке школе
струковних студија Крушевац
Прилог 1.2 Акциони план обезбеђења квалитета
Прилог 1.3 Одлука о именовању Комисије за обезбеђење квалитета Високе техничко-технолошке школе
струковних студија Крушевац
Прилог 1.4 Статут Школе
Прилог 1.5 Годишњи извештај о раду Школе (2014/2015)
Прилог 1.6 План рада Школе (2015/2016)
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Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац је на седници Наставног већа
одржаној на седници од 29. 6. 2009. године усвојила Правилник о самовредновању и контроли квалитета
Високе хемијско-технолошке школе струковних студија (Прилог 2.1), након чега је исти заменила
усвајањем правилника на седници Наставног већа 18.06.2014. године и то:
- Правилник о стандардимаи поступку обезбеђења квалитета бр. 398 (Прилог 2.2) и
- Правилник о студентском вредновању квалитета студија бр. 399 (Прилог 2.3).
Након примене наведених правилника, а у циљу ефикасније контроле и унапређења квалитета
рада, Школа је на седници Наставног већа од 15.09.2015. године ова два правилника ставила ван снаге, а
усвојила Правилник о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних студија
Крушевац (Прилог 2.4), док је на седници Наставног већа од 30.03.2016. године усвојен Правилник о
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у Високој техничко-технолошкој школи
струковних студија Крушевац бр. 258 од 14.04.2016. године. (Прилог 2.5). Такође на истој седници
усвојен је и Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета бр. 257 (Прилог 2.6).
У усвојеним Правилницима се утврђују поступци и стандарди за обезбеђење квалитета рада
Високе техничко-технолошке школе Крушевац, при чему су поступци и стандарди за обезбеђење
квалитета јасно дефинисани и утврђени посебно за сваку област обезбеђења квалитета, односно за сваки
субјекат у систему обезбеђења квалитета. Сагласно овим документима, дужност и обавеза свих
наставника, асистената, сарадника, студената и ненаставног особља су: поступци праћења,
самовредновања, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета у Школи. Исто тако, у овај процес
укључени су сви органи, службе и комисије у складу са поступцима и стандардима за обезбеђење
квалитета и осталим нормативним актима.
Процес унапређења поступака и стандарда за обезбеђење квалитета је стална активност у Школи,
што се види из честих али редовних измена и допуна правилника који се односе на обезбеђење,
контролу и унапређење квалитета рада Школе. На почетку сваке школске године, комисије и органи
Школе преиспитују и унапређују поступке и стандарде за обезбеђење квалитета на основу
квалитативних и квантитативних показатеља наставног, научноистраживачког и стручног рада, рада
органа управљања и органа пословођењa, као и рада секретаријата Школе.
На интернет презентацији Школе доступни су сви правилници, укључујући и ове којима се
обезбеђује, проверава и унапређује квалитет у Високој техничко-технолошкој школи струковних студија
Крушевац.
 Правилник о самовредновању и контроли квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних
студија (Прилог 2.1),
• Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета (Прилог 2.2),
• Правилник о студентском вредновању квалитета студија (Прилог 2.3),
• Правилник о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних студија
Крушевац (Прилог 2.4)
• Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у Високој техничкотехнолошкој школи струковних студија у Крушевцу (Прилог 2.5).
• Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета (Прилог 2.6).
 Правилник о акредитацији Високе техничко технолошке школе струковних студија Крушевац
(Прилог 2.7)
 Правилник о стручном усавршавању радника школе (Прилог 2.8)
 Правилник о дисциплинској одговорности студената (Прилог 2.9)
 Правилник о правилима студија (Прилог 2.10 )
 Правилник о безбедности и здрављу на раду (Прилог 2.11 )
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Оцена испуњености стандарда: На основу описа стања, анализе и процене тренутне ситуације може се
констатовати да су захтеви из Стандарда 2 испуњени у целини.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

МОГУЋНОСТИ
 Побољшање прихватања оцене и
праћење квалитета запослених /++
 Повезивање са другим високошколским
установама у земљи у циљу унапређења
поступака и стандарда за обезбеђење
квалитета/+
 Учешће
Школе у
међународним
пројектима са циљем унапређења квалитета
наставе/+
ОПАСНОСТИ
 Мали број запослених се ангажује у
области управљања квалитетом /+++
 Чланови Комисије за квалитет су
преоптерећени другим обавезама/++
 Не
постоји
јасно
дефинисана
административна подршка и финансијска
подршка у буџету Школе Комисији за
обезбеђење квалитета/++

ПРЕДНОСТИ
 Постоји усвојена стратегија и поступци
обезбеђења квалитета/+++
 Сва усвојена документа везана за
обезбеђење квалитета доступна јавности на
интернет презентацији Школе/+++
 Постоји прецизан план рада на
остваривању стратегије и поступака, као и
примени усвојених стандарда обезбеђења
квалитета/++
СТРАТЕГИЈА ПРОШИРЕЊА
 Комисија за обезбеђење квалитета
треба да додатно прошири поступке
обезбеђења и праћења квалитета

СЛАБОСТИ
 Поступке и стандарде за обезбеђење
квалитета потребно је редовно усклађивати са
стандардима земаља ЕУ и САД/+
 Део поступака и стандарда за
обезбеђење квалитета је неспроводив због
недовољног
финансирања
из
буџета
Републике /+

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Поред
руководилаца
студијских
програма именовати руководиоца сектора за
квалитет, издавачку делатност и сарадњу на
пројектима
 Спровести едукацију запослених о
управљању квалитетом
 Предвидети средства за рад на
пословима обезбеђења квалитета у буџету
Школе
 Обезбедити
административну
и
финансијску
подршку
Комисији
за
обезбеђење квалитета

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Заменити
чланове
комисија
за
обезбеђење и спровођење квалитета који се
недовољно ангажују

СТРАТЕГИЈА ПОБОЉШАЊА
 Ускладити поступке и стандарде
обезбеђења квалитета са стандардима земаља
ЕУ и САД,
 Улагати у обезбеђење квалитета из
сопствених средстава
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
1. Значајно едуковати, мотивисати и подстакнути све субјекте у Школи за активно учешће у
процесу контроле и унапређења квалитета применом утврђених поступака и у складу са
стандардима за обезбеђење квалитета.
2. Интензивирати сарадњу и ускладити стандарде спровођења квалитета са другим
високошколским установама, посебно у Европској Унији и САД.
д) Показатељи и прилози уз Стандард 2
Прилог 2.1 Правилник о самовредновању и контроли квалитета Високе хемијско-технолошке школе
струковних студија,
Прилог 2.2 Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета,
Прилог 2.3 Правилник о студентском вредновању квалитета студија,
Прилог 2.4 Правилник о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних студија
Крушевац,
Прилог 2.5 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у Високој техничкотехнолошкој школи струковних студија у Крушевцу,
Прилог 2.6 Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета,
Прилог 2.7 Правилник о акредитацији Високе техничко технолошке школе струковних студија
Крушевац,
Прилог 2.8 Правилник о стручном усавршавању радника Школе,
Прилог 2.9 Правилник о дисциплинској одговорности студената и
Прилог 2.10 Правилник о правилима студија.
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац има и примењује систем
обезбеђења квалитета и континуирано унапређује организациону структуру за обезбеђење квалитета,
која је дефинисана Стратегијом обезбеђења квалитета, Правилникoм о обезбеђењу квалитета,
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета, Правилником о раду комисије
за обезбеђење квалитета и Акционим планом обезбеђења квалитета. Систем обезбеђења квалитета
састоји се од усвојених поступака обезбеђења квалитета и стандарда, регулаторних одредаба статута
Школе, одлука Наставног већа и Савета школе које се односе на Стратегију обезбеђења квалитета,
Комисију за обезбеђење квалитета, документацију за вредновање, обезбеђење и унапређење квалитета
(поступци, правилници) и извештаје Комисије за обезбеђење квалитета (Прилог 3.1).
Прво самовредновање Високе техничко-технолошке школе струковних студија Крушевац
спроведено је 2006. године непосредно пре преласка на начин студирања у складу са Болоњском
декларацијом. Следећи процес самовредновања обављен је 2009/2010. године (са допуном извештаја од
2010/2011) током првог акредитационог циклуса. Екстерна евалуација урађена је 2012. године од стране
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије.
Друго самовредновање Школе обухвата овај Извештај о самовредновању закључно са
2014./2015. школском годином и зимским семестром 2015/2016. године.
Школа је усвојила потребне статутарне одредбе које се односе на систем обезбеђења квалитета,
пре свега, чланом 12 Статута (Прилог 3.2). Поступци и Стандарди за обезбеђења квалитета усвојени су
од стране Наставног већа као Правилник о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе
струковних студија Крушевац и Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у
Високој техничко-технолошкој школи струковних студија Крушевац. Статутом и Правилником о
обезбеђењу квалитета утврђени су послови и задаци наставника, асистената, сарадника, ненаставног
особља, студената, стручних органа (Наставног већа и Већа студијских програма) у доношењу и
спровођењу стратегије, поступка и стандарда за обезбеђење квалитета (Прилог 3.3). Начин рада и задаци
Комисије за обезбеђење квалитета утврђени су Правилником о раду комисије за обезбеђење квалитета,
који је усвојило Наставно веће (Прилог 3.4).
Школа је одлуком Наставног већа 01.12.2009. године први пут формирала Комисију за
обезбеђење квалитета из реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената, као стручно и
саветодавно тело органа Школе, са циљем непрекидног и систематског рада на обезбеђењу, провери и
унапређењу квалитета студијских програма, наставног процеса, научног и стручног истраживачког рада,
наставног и ненаставног особља и студената, ресурса и процеса управљања (Прилог 3.5). Након првог
акредитационог циклуса, систем обезбеђења квалитета Школе, обогаћен искуством, наставио је да још
ефикасније функционише. Тада је у децембру месецу 2011. године одлуком Наставног већа замењен
састав Комисије за обезбеђење квалитета. Тако је њен састав чинило 3 члана из редова наставника, 1 из
редова ненаставног особља и 3 члана из редова студената. Године 2012. са увођењем новог студијског
програма проширен је састав комисије са још једним представником из редова наставника. Због
исказаних проблема током рада комисије, и то због следљивости у раду чланова комисије из редова
студената, обзиром да се школске 2014/2015. године десило да су сви чланови комисије из редова
студената били студенти 3. године и да су сви дипломирали у јуну месецу, извршена је промена броја
чланова комисије из редова студената. Такође, ова промена броја чланова комисије била је неопходна
како би Комисија за обезбеђење квалитета бројала 9 чланова, односно како би имала непаран број
чланова, што представља један од услова приликом одлучивања по систему бројања гласова "за" и
"против".
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Усвајањем Правилника о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних
студија Крушевац 2015. године, чланом 4 јасно је дефинисан састав Комисије за обезбеђење квалитета,
укључујући у њен састав и 4 члана из редова студената, од којих су по 2 из 2. и 3. године.
Иницијатор већине предлога у циљу функционисања постављеног система обезбеђења квалитета
и имплементације Стратегије обезбеђења квалитета Школе је Комисија за обезбеђење квалитета. У
свеукупном функционисању система обезбеђења квалитета укључени су сви наставници (чланови
Наставног већа), асистенти, сарадници и студенти (Студентски парламент). Учешће студената у
доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступака и културе обезбеђења квалитета регулисано је
Правилником ообезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних студија Крушевац
посебно у делу правилника који се односи на студентско вредновање квалитета у Школи и члановима 12
и 55. Статута (Прилог 3.6). Учешће Наставног већа и већа наставника студијских програма, у доношењу
и спровођењу закључака, предлога корективних мера и поступака обезбеђења квалитета дефинисано је
Акционим планом обезбеђења квалитета (Прилог 3.7).
Постављеним системом обезбеђења квалитета у Школи дефинисано је да се самовредновање
рада Школе и свих студијских програма обавезно спроводи на сваке три године. Процес
самовредновања и оцењивања квалитета утврђен је чланом 9. Правилника о обезбеђењу квалитета
Високе хемијско-технолошке школе струковних студија Крушевац (Прилог 3.8).
Комисија за обезбеђење квалитета спроводи сваке године вредновање појединих области рада
Школе, док се неке области вреднују на две године. Комисија континуирано, сходно Акционом плану,
организује, спроводи и прати реализацију поступака у области обезбеђења квалитета: континуирано
оцењивање квалитета педагошког рада наставника од стране студената, наставног процеса, квалитета
студијских програма, квалитета наставне литературе, квалитета научноистраживачког и стручног рада,
квалитета установе, информисаности и опремљености, услова рада, рада секретаријата и др..
Редовно, након сваког семестра, анкетирају се студенти према дефинисаним поступцима за
обезбеђење квалитета наставног процеса, студијских програма, управљања Школом, ненаставне
подршке и услова рада (Прилог 3.8.1). На основу резултата анкета, Комисија за обезбеђење квалитета
идентификује показатеље квалитета и према њима утврђује нивое квалитета, тако да на основу нивоа
квалитета који нису задовољавајући формулише предлоге корективних мера и сачињава извештај који
доставља Наставном већу на усвајање (Прилог 3.8.2). Такође, Комисија за обезбеђење квалитета на крају
сваког семестра вреднује и анализира остварен успех студената током предиспитних активности,
квалитета спроведене наставе, тј. квалитет студијских програма, док на крају сваке школске године
анализира и вреднује успех студената постигнут на испитним обавезама (Прилог 3.8.3 и Прилог 3.8.4) и
у складу са тим предлаже одговарајуће корективне и превентивне мере. Предлоге мера усваја Наставно
веће, а спроводе руководиоци студијских програма и директор (Прилог 3.8.5).
Сви материјали о самовредновању и накнадне анализе и извештаји доступни су свим
запосленима Школе и студентима, тако да они могу кроз директну комуникацију са Комисијом или кроз
своје учешће у њеном раду да утичу на одлуке и само функционисање система обезбеђења квалитета у
свим областима обезбеђења квалитета рада Школе. Извештаји о спровођењу стратегије обезбеђења
квалитета и о анализи стандарда који се примењују и поступака за обезбеђење квалитета се усвајају на
исти начин: предлоге формира Комисија за обезбеђење квалитета, презентује их Наставном већу које их
усваја, након чега се стављају на увид свим заинтересованим запосленима и студентима.
У Школи су процеси одлучивања, компетенције и одговорности органа управљања, органа
пословођења, надлежности стручних органа и помоћних стручних тела, као и наставника, асистената и
сарадника, као и надлежности студената у вези са обезбеђењем квалитета, јасно дефинисани у Статуту,
Акционом плану, Правилницима и Пословницима о раду помоћних стручних тела (комисије) и стручних
органа (Прилог 3.8.6).
Процес формирања система обезбеђења квалитета, као и његово функционисање потпуно су
транспарентни, не само за запослене у Школи, него и за општу јавност, јер су доступни без ограничења
на интернет презентацији (http://www.vhts.edu.rs/) и фејбук страници (facebook.com/vhtsks) Школе.
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Оцена испуњености стандарда: Школа је остварила циљеве и у целости испунила захтеве постављене
Стандардом 3, јер:
1. Постоји Комисија за обезбеђење квалитета, надлежна за проверу, обезбеђење и унапређење
квалитета Школе.
2. Постоје Правилници (Правилник ообезбеђењу квалитета високе хемијско-технолошке школе
струковних студија Крушевац, Правилник остандардима за самовредновање и оцењивање
квалитета у високој техничко-технолошкој школи струковних студија у Крушевцу и
Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета.) и Акциони план за обезбеђења
квалитета којим су постављени стандарди, усвојени поступци и дефинисани субјекти
задужени за конкретне активности, као и рокови за њихову реализацију.
3. Статут јасно дефинише састав, рад и надлежности Комисије за обезбеђење квалитета, као и
односе Комисије са пословодним и стручним телима у Школи, наставницима, асистентима и
сарадницима, осталим запосленима и студентима.
4. Организациона структура и процедура система обезбеђења квалитета обезбеђују да су у
процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени и наставници и студенти.
5. Систем обезбеђења квалитета у потпуности је имплементиран, о чему сведоче годишњи
извештаји Комисије за обезбеђење квалитета.
6. Сваке године се спроводи анкетирање студената по питањима важним за обeзбеђење
квалитета наставе и осталих области рада Школе, резултати вредновања путем анкета су
основа приликом утврђивања корективних и превентивних мера.
7. Документа система обезбеђења квалитета садрже све потребне елементе према упутству
Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа.
8. Сва документа везана за систем квалитета доступна су запосленима, студентима и јавности
све време.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

МОГУЋНОСТИ
 Јасно
опредељење
Школе
и
заинтересованост
управљачког
органа
Школе за перманентно унапређење Система
обезбеђења квалитета +++
 Култура квалитета запослених је на
вишем нивоу него раније ++
 Студенти као партнери у процесу
обезбеђења квалитета су више ангажовани
++
 Систем анкетних листова ++
 Измена Статута Школе је процес који
је кратак и ефикасан ++
 Искуства разних семинара и TEMPUS
пројеката по питању система квалитета +++
ОПАСНОСТИ
 Недостатак финансирања од стране
оснивача - Републике за споровођење дела
стандарда и поступака за обезбеђење
квалитета ++
 Мала мотивисаност запослених и
студената за ангажовање у области
управљања квалитетом +++
 Чланови Комисије за квалитет су
преоптерећени другим обавезама +++

ПРЕДНОСТИ
 Постоји Комисија за обезбеђење
квалитета која континуирано ради на
имплементацији
система
обезбеђења
квалитета +++
 Добра
сарадња
Комисије
за
обезбеђење квалитета са органима и телима
Школе, као и Студентским парламентом ++
 Сва усвојена документа везана за
обезбеђење квалитета су доступна јавности
на интернет презентацији Школе ++
 Надлежности
органа
управљања,
пословођења и Комисије за обезбеђење
квалитета су дефинисане Статутом и другим
актима Школе +++
 Надлежности наставника, сарадника,
студената и стручих тела су дефинисане
Статутом и другим актима Школе +++
 Корективне и превентивне мере усваја
Наставно веће на основу анализе процене
испуњавања стандарда за обезбеђење
квалитета ++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
 Имплементирати позитивна искуства
из TEMPUS пројеката за вредновање
квалитета у Систем за обезбеђење квалитета
 Константно усклађивати докумената
система
обезбеђења
квалитета,
ради
усклађивања са новим захтевима
 Промовисати политику квалитета као
основни услов за изградњу савременог
Система обезбеђења квалитета
 Стварати услове за веће ангажовање
студената
на
пословима
обезбеђења
квалитета
 Унапређивати методологију анкетирања
СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Предвидети лице које ће се, као
руководилац сектора за квалитет, издавачку
делатност и сарадњу на пројектима, бавити
системом
обезбеђења
квалитета
и
кординирати рад комисије и осталих органа,
тела и субјеката задужених за квалитет
 Поспешити учешће студената у раду
на реализацији система квалитета
 Спровести едукацију запослених и
студената о обезбеђењу квалитета
 Ослободити чланове Комисије за
квалитет дела других обавеза
 Обезбедити пуну административну
/техничку подршку Комисији за обезбеђење
квалитета

СЛАБОСТИ
 Средства за рад на пословима
обезбеђења квалитета нису предвиђена у
буџету Школе. ++
 Не постоје руководилац сектора, тј.
лице које ће бити у обавези да се поред
обавеза
у
наставном
процесу
и
професионално бави спровођењем система
обезбеђења квалитета.
 Скептичност студената и запослених
да путем рада Комисије реално могу
утицати на процесе обезбеђења квалитета у
Школи ++
 Недовољно интересовање студената и
запослених за активно учешће у оквирима
система обезбеђења квалитета +++
 Непостојање дефинисане шире административне и техничке подршке Комисији
за обезбеђење квалитета ++
 Орган пословођења не предузима увек
адекватне активности како би се спровеле
усвојене корективне и превентивне мере ++
СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ
 Перманентно иновирање стандарда и
поступака за побољшање, унапређење и
проверу Система обезбеђења квалитета
 Извршити измене и допуне општих
аката Школе и унети одредбе које регулишу
начин стимулације учешћа запослених и
студената
у
пословима
обезбеђења
квалитета и едукацију свих субјеката Школе
из области обезбеђења и унапређења
квалитета

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Увести механизме одговорности за
неизвршавање задатака у оквиру Система за
обезбеђење квалитета
 Заменити чланове Комисије за
обезбеђење квалитета који се недовољно
ангажују

ц) Предлози за побољшање и планиране мере:
1. Комисија за обезбеђење квалитета треба да ради на проналажењу могућности за нове приступе и
методологију анализа постојећих анкета и предлагања корективних мера које проистичу из
резултата анкета.
2. Комисија за обезбеђење квалитета треба да уведе контролу спровођења поступака квалитета и на
основу резултата контроле ревидира план рада и поступака обезбеђења квалитета.
3. Изменити Статут Школе у делу који се односи на систем квалитета и детаљније регулисати
надлежности свих субјеката у систему обезбеђења квалитета.
4. Заменити чланове Комисије за квалитет који се недовољно ангажују.
5. Обезбедити ширу административну/техничку подршку Комисији за обезбеђење квалитета
6. Појачати контролу и информатичку подршку у оперативним пословима спровођења стратегије и
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поступака обезбеђења квалитета.
7. Предвидети средства у буџету Школе за спровођење система обезбеђења квалитета.
8. Предвидети лице које ће се као руководилац сектора за квалитета, издавачку делатност и
сарадњу на пројектима бавити системом обезбеђења квалитета и кординирати рад комисије за
обезбеђење квалитета и осталих органа, тела и субјеката задужених за квалитет.
9. Спровести едукацију запослених и студената о управљању квалитетом.
10. Јавно похвалити и наградити запослене и студенте који су се ангажовали на пословима
обезбеђења квалитета.
11. Извршити измене и допуне општих аката Школе и унети одредбе које регулишу начин
стимулације учешћа запослених и студената у пословима обезбеђења квалитета.
д) Показатељи и прилози за стандард 3
Прилог 3.1 Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета за 2015. годину
Прилог 3.2 Извод из Статута Школе који утврђује надлежности субјеката контроле и обезбеђења
квалитета (члан 12)
Прилог 3.3 Правилник о обезбеђењу квалитета
Прилог 3.4 Правилник о раду Комисије за обезбеђење квалитета
Прилог 3.5 Одлуке Наставног већа о досадашњим именовањима Комисије за обезбеђење
квалитета
Прилог 3.6 Извод из Статута Школе који утврђује учешће студената у систему обезбеђења квалитета
(члан 71)
Прилог 3.7Акциони план обезбеђења квалитета
Прилог 3.7.1 Презентација о реализацији активности Акционог плана обезбеђења квалитета
Прилог 3.8 Правилник о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних
студија Крушевац
Прилог 3.8.1 Анкетни листови (у прилогу Правилника о обезбеђењу квалитета Школе)
Прилог 3.8.2 Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о резултатима анкете студентског
вредновања
Прилог 3.8.3 Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о успеху предиспитних активности на крају
зимског и летњег семестра
Прилог 3.8.4 Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о успеху испитних обавеза, тј. о пролазности
студената
Прилог 3.8.5 Одлука Наставног већа о усвојеном извештају Комисије за обезбеђење квалитета са
корективним и превентивним мерама
Прилог 3.8.6 Годишњи извештај о раду Школе
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Стандард 4: Квалитет студијског програма
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 4
На основу увида у важеће правне акте и документацију приложену за оцену квалитета
студијских програма, може се закључити да је на Школи под тадашњим називом Висока хемијско
технолошка школа струковних студија Крушевац акредитовано 2012. године следећа три студијска
програма на основним струковним студијама (180 ЕСПБ) за укупно 140 студената (специјалистичке
струковне студије још нису акредитоване):
• Технологија (са модулима Фармацеутска технологија и Прехрамбена тенологија),
• Заштита животне средине (са модулима Заштита животне средине и Заштита на раду) и
• Информатика и рачунарство.
Наставно веће Школе је на седници у априлу 2011. године донело одлуку о усвајању студијских
програма за које ће се тражити акредитација. Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије донела је: 27.04.2012. године Уверење о акредитацији студијског програма Технологија основних
струковних студија бр. 612-00-00104/2012-04, 25.05.2012. године Уверење о акредитацији студијског
програма Информатика и рачунарство основних струковних студија бр. 612-00-00104/2012-04 и Уверење
о акредитацији студијског програма Заштита животне средине и заштите на раду основних струковних
студија бр. 612-00-00104/2012-04 (Прилог 4.1). Сви студијски програми припадају пољу Техничкотехнолошке науке, а што је у складу са Законом и листом области коју је утврдио Национални савет за
високо образовање. Листа студијских програма који су акредитовани на Високој хемијско технолошкој
школи струковних студија у Крушевцу са укупним бројем уписаних студената школске 2012/13, 2013/14
и 2014/15 године приказана је у Табели 4.1.
На интернет презентацији Школе налази се структура курикулума свих акредитованих
студијских програма и нивоа студија, која садржи основне податке о студирању (дужина трајања
студија, број ЕСПБ, циљеве и исходе процеса учења), књиге предмета са именима ангажованих
наставника, као и приказ структура курикулума кроз табелу која садржи назив и тип предмета, годину и
семестар студија и број ЕСПБ бодова. Сваки картон предмета садржи име наставника, циљ, исходе и
садржај предмета, предуслов за похађање предмета, препоручену литературу, методе извођења наставе,
начин стицања поена за активности, провере знања и оцењивања. На овај начин обезбеђене су методе
наставе оријентисане ка учењу студента, као и систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења.
Студенти полагањем испита стичу одређени број ЕСПБ бодова који је утврђен на основу
оптерећења студента у току семестра. Успешност савладавања садржаја предмета и активност студената
прати се стално у току наставе и изражава поенима. За сваки предмет студијског програма дефинисан је
и објављен начин стицања поена. Студент стиче одређени број поена по основу сваке јасно дефинисане
појединачне активности, односно извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита студент може остварити највише
100 поена, при чему предиспитним обавезама може остварити најмање 30, а највише 70 поена.
Програмски исходи учења обухваћени су садржајем и исходима учења у оквиру обавезних
предмета појединачних студијских програма, што се може утврдити из Табеле 4.2. У овој табели
приказани су исходи учења за све акредитоване студијске програме, као и опис суштинских знања,
вештина и ставова који се очекују од дипломираних студената свих нивоа студија. Примери исхода
учења за све студијске програме и све нивое студија представљени су на интернет презентацији Школе.
Саставни део сваког студијског програма на основним струковним студијама је стручна пракса у
трајању од 60 часова. Стручна пракса се обавља у одговарајућим организацијама (привредне
организације, научно-истраживачке установе, лабораторије, јавна предузећа и др..) са којима Школа
има уговоре о спровођењу стручне праксе студената. Имена наставника ангажованих за спровођење
стручне праксе, као и дефинисање облика и садржаја дневника стручне праксе, доступна су јавности у
картону предмета на интернет презентацији Школе.
Завршни радови предвиђени су на свим студијским програмима основних струковних студија.
Циљеви, садржај, исходи и методологија израде завршних радова дефинисани су картоном предмета,
док су поступак израде и одбране завршних радова описани у одговарајућим правилницима (Правилник
о изради завршног рада, полагању завршног испита и реализацији стручне праксе (Прилог 4.2)), који су
доступни свим наставницима и студентима (налазе се на интернет презентацији Школе).
Успешност студирања и пролазност полагања испита на свим студијским програмима се стално
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прати, при чему се анализирају следећи подаци: проценат дипломираних студената (Прилог 4.3),
просечно трајање студија у претходним годинама и у односу на ранији најмање трогодишњи период
(Прилог 4.4), стопа одустајања студената од даљег студирања (Прилог 4.5 и број студената који су
уписали наредну школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (Прилог 4.6).
Процена квалитета студијских програма и процена оптерећења студената неопходног за
постизање задатог исхода учења предмет су систематске и редовне провере. Процена квалитета
студијских програма врши се на основу анонимне студентске анкете. Анкетирањем студената
прикупљају се информације о квалитету предмета и студијских програма, као и о раду наставника,
асистената и сарадника. Усвојени Извештаји од стране Наставног већа о резултатима спроведених
анкета које обухватају и предлоге мера које треба предузети за период од 2012. до 2015. године
приказани су у Прилогу 4.7. Са резултатима анкете се упознају сви наставници и сарадници, при чему
се посебно приступа унапређењу рада наставника, асистената и сарадника који су оцењени најнижим
нивом квалитета.
Садржај и квалитет постојећих студијских програма се редовно прати, кроз анализу и
компарацију компатибилних студијских програма у земљи и иностранству, у циљу осавремењавања и
усаглашавања, а према препорукама из докумената државног акредитационог тела (КАПК).
Оцена испуњености стандарда: Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац
остварила је све циљеве и испунила све захтеве постављене стандардом 4, јер:
1. сви студијски програми су акредитовани,
2. циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења и доступни јавности,
3. методе наставе оријентисане су ка исходима учења,
4. постоји јасна усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за
достизање очекиваних исхода и
5. редовно се врши праћење квалитета студијског програма путем анкетирања студената.
Сви ови подаци подржани су потребним прилозима у оквиру овог стандарда, као и подацима за
сваки студијски програм.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

МОГУЋНОСТИ
 Перманентни рад на побољшању
квалитета наставног процеса/+++
 Донети мере за повећање пролазности
студената на испитима/+++
 Даље развијати и обогаћивати интернет
презентацију Школе за подршку е-настави
Мудл са наставним материјалима /+++
 Повећање мобилности студената и
наставника/++
 Обезбеђивање обављања студентских
пракси у земљама у окружењу/++
 Размотрити могућност акредитовања
електронског учења и учења на даљину/0

ОПАСНОСТИ
 Недовољна мотивисаност наставника за
нове методе у реализацији наставе/+
 Недовољна мотивисаност редовних и
дипломираних студената да искажу своја
мишљења о квалитету студијског програма/+
 Недовољна мотивисаност послодаваца
да искажу своја мишљења о компетенцијама
дипломираних студената/+
 Ограничена техничка могућност за
инсталирање нових електронских уређаја/+

ПРЕДНОСТИ
 Усклађеност студијских програма са
исходима учења студената/+++
 Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са
активностима учења за достизање потребних
исхода учења/+++
 Редовно праћење квалитета студијских
програма од стране студената/+++
 Доступност свих значајних информација
о студијским програмима и исходима учења
на интернет презентацији Школе/+++
 Доступност информација о завршном
раду и стручној пракси на интернет
презентацији Школе /++
 Јасно дефинисани услови за прелазак
студената
са
других
високошколских
установа/++
 Постојање јасних услова и процедуре о
евентуалном преласку студената са једног на
други студијски програм/+
 Постојање функционалне платформе
Мудл за подршку е-настави у оквиру
интернет презентације Школе
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
 Повећати број наставника и сарадника
 Перманентно образовање наставника за
нове методе наставе
 Стално проширење и доступност
интерактивних садржаја за наставнике и
студенте на интернет презентацији Школе
заподршку е-настави Мудл
 Куповина нових уџбеника и остале
актуелне научне и стручне литературе за
библиотеку Школе
 Опремање лабораторија савременом
опремом за наставу и истраживање
 Куповина нових лиценцираних софтвера
 Уређивање нових простора за извођење
наставе

СЛАБОСТИ
 Недоступност
свих
наставних
материјала за предмете на студијским
програмима на интернет презентацијиШколе
за подршку е-настави Мудл /0
 Недостатак мишљења послодаваца о
компетенцијама свршених студената/0
 Недостатак мишљења дипломираних
студената о студијским програмима/0
 Недостатак континуираног спровођења
едукације наставног особља/+
 Мали број дипломираних студената у
односу на број уписаних/+
 Значајна стопа одустајања од студирања
на основним струковним студијама/+

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Непрекидно усавршавање квалитета
наставе,
уз
уважавање
мишљења
послодаваца, редовних и дипломираних
студената
 Коришћење информационих технологија
за проширење примене електронског учења и
учења на даљину за наставнике и студенте
 Рационална искоришћеност простора за
реализацију наставе

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Редовна информисаност наставника за
нове методе наставе
 Могућност електронског учења и учења
на даљину у свим сегментима наставе
 Доступност
наставног
материјала,
испитних питања и циљева за предмете на
свим студијским програмима на интернет
презентацији Школе за подршку е-настави
Мудл

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ
 Користећи постојеће информационе
ресурсе, организовати наставне материјале за
све предмете у електронском облику на
интернет презентацији Школе за подршку енастави Мудл
 Континуирано спроводити едукативне
курсеве за нове методе наставе за наставнике
и сараднике
 Уважавање
мишљења
послодаваца
путем чешће комуникације за достављање
мишљења о стеченим компетенцијама
дипломаца

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
1.
2.
3.
4.
5.

Периодично ажурирати наставне материјале за предмете на свим студијским програмима,
Стално подстицати мобилност наставника, асистената, сарадника и студената,
Набавити недостајућу лабораторијску опрему и лиценциране софтвере,
Повећати број наставника, асистената и сарадника,
Развој и примене анкете о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и
постигнутим исходима учења,
6. Прибављање мишљења послодаваца о стеченој квалификованости дипломираних студената и
формирање базе података о запошљавању студената који су завршили студијске програме,
7. Редовна информисаност наставника о новим методама наставе и
8. Размотрити могућности система електронског учења и учења на даљину у свим сегментима
наставе.
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д) Показатељи и прилози за стандард 4
Табела 4.1 Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са укупним
бројем уписаних студената школске 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16.
Табела 4.2 Исходи учења у оквиру слушаних предмета
Прилог 4.1 Уверења о акредитацији студијских програма
Прилог 4.2 Правилник о изради завршног рада, полагању завршног испита и реализацији стручне
праксе
Прилог 4.3 Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у школској 2012/2013,
2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016. години у оквиру акредитованих студијских програма
Прилог 4.4 Просечно трајање студија
Прилог 4.5 Стопа одустајања студената од даљег студирања
Прилог 4.6 Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на остварене ЕСПБ
бодове (60), (37-60) (мање од 37) за сваки студијски програм
Прилог 4.7 Спроведене анкете студената о вредновању студијског програма 2012/13, 2013/14, 2014/15 и
2015/16 (Aнкета квалитета студијског програма: питања 1 – 4.)
Прилог 4.8 Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура и Информатор за
студенте, електронска верзија, доступни на интернет презентацији високошколске установе
(http://www.vhts.edu.rs)
Прилог 4.8.1 Примери исхода учења за програме различитих структура
Прилог 4.8.2 Примери пријемних испита из ранијих година
Прилог 4.9 Информатор за упис студената
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5
Наставни процес на Високој хемијско-технолошкој школи струковних студија Крушевац (Висока
техничко-технолошка школа од 09.10.2015. године, Сл. гл. бр. 85/15) реализује се у складу са усвојеним
курикулумом и наставним плановима и ангажовањем компетентних наставника, асистената и сарадника
у одговарајућем броју за сваки студијски програм, према препорукама Националног савета за високо
образовање и Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Квалитет наставног процеса постиже се:
 благовременим утврђивањем и објављивањем плана извођења наставе,
 распореда часова предавања, распореда испита, термина за консултације, термина за
колоквијуме и
 поштовањем плана рада и континуираним праћењем квалитета наставе.
План рада и распоред наставе (предавања и вежби) усклађени су са са законским нормама,
потребама и могућностима студената, као и потребама студијског програма. План рада укључује:
основне податке о предмету (назив, година, број ЕСПБ бодова, услови), циљеве предмета, садржај и
структуру предмета, план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе), начин оцењивања на
предмету, уџбенике (односно обавезну и допунску литературу), податке о наставницима, асистентима и
сарадницима на предмету. План и распоред наставе су познати пре почетка одговарајућег семестра, а
распоред испита пре почетка школске године, за целу школску годину. Распоред извођења наставе,
предиспитних и испитних обавеза се истичу на огласној табли Школе, као и резултати истих, и доступни
су и на интернет презентацији и фејсбук страници Школе, а студенти се могу информисати и у
Студентској служби и директно од предметних наставника.
На интернет презентацији Школе су информације о свим акредитованим студијским програмима,
предметима студијских програма, као и о наставницима. Садржаји курикулума, као и наставне методе за
њихову примену одговарају постизању циљева одговарајућих студијских програма и исхода учења.
Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних предмета појединачних студијских
програма описана је у претходном Стандарду 4 и документована у Табели 4.2.
Школа подржава усавршавање наставног кадра. Компетентост наставника и сарадника доступна
је кроз картон наставника на интернет презентацији Школе. Наставници, асистенти и сарадници током
извођења предавања и вежби поступају професионално и имају коректан однос према студентима. Кроз
разне видове сарадње са другим високошколским установама путем реализације пројеката, наставници
Школе стичу додатне педагошке и стручне компетенције.
Комисија за обезбеђење квалитета Школе систематски прати квалитет наставног процеса,
спровођење плана рада и распореда наставе, у складу са одговарајућим актима. Такође, у Школи су
усвојене процедуре (у форми правилника) за реализацију и контролу наставног процеса (Прилог 5.1).
Ове процедуре доступне су јавности на интернет презентацији Школе. Комисија за обезбеђење
квалитета детаљно проверава да ли односи различитих типова курсева (предавања, семинари, стручна
пракса, пројекти и др.) одговарају исходима учења тог студијског програма, да ли је настава
интерактивна, да ли укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност,
самосталност у раду и примену стечених знања. Комисија континуирано прати и проверава планове рада
и реализацију наставе по предметима путем Планова часова. О свом раду ова комисија подноси извештај
Наставном већу, након чега се усвојени извештај упућује на реализацију руководиоцима студијских
програма и директору Школе, са усвојеним превентивним и корективним мерама.
Поштовање плана рада, распореда наставе и испита контролише се пре свега путем студентских
анкета, али и кроз јавност у раду. Обезбеђење, праћење и унапређење квалитета наставе одвија се путем
вредновања, и то спровођењем анкета међу студентима и вршења њене анализе у погледу добијених
показатеља квалитета. Анкета се изводи у циљу добијања информација о квалитету извођења наставе
(Прилог 5.2), као и о условима рада у Школи. Студентске анкете могу да укажу на непоштовање
усвојених стандарда обезбеђења квалитета наставног процеса.
У циљу побољшања квалитета наставног процеса и компетентности наставника стручни органи
Школе (Наставно веће) на предлог Комисије за обезбеђење квалитета разматрају извештаје са анализом
оствареног успеха студената на предиспитним и испитним обавезама, броју и темама завршних радова
студената (Прилог 5.3, Прилог 5.4 и Прилог 5.5) и на предлог Комисије за обезбеђење квалитета усвајају
корективне мере за отклањање уочених недостатака.
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Оцена испуњености стандарда: ВТТШ СС испуњава у целини захтеве Стандарда 5, јер:
1. Студијски програми су усклађени са прихваћеним локалним, националним и међународним
стандардима у подручју високог образовања и стварају предуслове за периоде студирања ван
матичне институције,
2. Наставни процес кроз предавања, семинаре, вежбе, студентску праксу и израду завршних радова
оспособљава студенте потребним знањима и вештинама захтеванимм у будућим радним
ангажовањима,
3. Садржаји предмета су тако конципирани да поред општег знања омогуће научно-стручне и
стручно апликативне вештине, као и развој вештине управљања информацијама (способност
прикупљања и анализе информација из различитих извора),
4. Студијски програми су осмишљени како би подстакли целоживотно образовање и омогућавају
укључивање студената у стручни рад уз стварање основе студентима за увод у
научноистраживачки рад,
5. Наставници и сарадници Школе имају професионалан и коректан однос према студентима у току
извођења наставе, у реализацији студентских пројеката који су уско везани за наставни план и
програм, као и у току осталих активности у оквиру наставног процеса,
6. Наставници поред предавања, кроз вежбе, семинарске радове и пројекте код студената развијају
способност примене знања у пракси, способност решавања проблема и доношења одлука,
способност тимског рада и способност рада у међународном контексту,
7. На свим студијским програмима распоред наставних активности се благовремено објављује (на
почетку сваке школске године), усклађен је са осталим обавезама и потребама студената и
доследно се спроводи,
8. Студијски програми су направљени у складу са националним и међународним стандардима за
високо образовање, тако да би студентима омогућили наставак студирања на другим
високообразовним институцијама.
9. Да би се обезбедили знање и вештине потребни за обављање будућих занимања, наставни
процес је реализован у виду предавања, вежби, семинара, стручне праксе и израде завршног
рада.
10. Поред општег знања, формулација предмета указује студентима на могућност примене
апликативних, стечених стручних знања у пракси, на значај тимског рада и способност решавања
проблема у пракси.
11. Током наставе и пројеката везаних за наставни процес, запослени Школе, наставници, асистенти
и сарадници имају коректан и професионалан однос према студентима.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)

МОГУЋНОСТИ
 Сарадња са привредним субјектима у
циљу стицања практичних знања и вештина
/++++
 Унапређење
квалитета
наставног
процеса кроз перманентно научно и стручно
усавршавње наставника, асистената и
сарадника /+++

ОПАСНОСТИ
 Начин оцењивања (систем бодовања)
/++
 Недовољна посећеност настави /+++
 Недовољна припремљеност наставника
за примену савремених видова наставе /++

ПРЕДНОСТИ
 Униформисаност структуре предмета/++
 Списак потребне литературе доступан на
интернет презентацији Школе /+++
 Поштовање распореда наставе /+++
 Коришћење
савремених
техничких
средстава у настави /+++
 Стављање акцента предавања на посебно
сложене делове градива /+++
 Интерактивност наставног процеса/+++
 Адекватна величина наставних група у
складу са стандардима /+++
 Редовност студената на предавањима и
вежбама /+++
 Постојање предиспитних консултација
/++
 Уравнотеженост распореда полагања
испита /+
 Евиденција о одржаним испитима /++
 Довољан број квалитетних професора,
асистената и сарадника према броју предмета
и студената /+++
 Студентски пројекти и семинарски
радови /+++
 Могућност
иновирања
наставних
сарджаја /+++
 Информатичка писменост наставника и
сарадника /+++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
 Интезивирати обезбеђење квалитета
предавања и вежби на свим предметима
 Предузети рад на маркетингу који би
побољшао упис већег броја студената
 Повећати стимулисање студената који
активно учествују на предавањима већим
бројем поена
 Увођење савремених метода извођења
наставе ради лакшег савладавања наставних
садржаја

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Придржавати се једнаких критеријума
оцењивања и система бодовања на свим
предметима
 Организовати семинаре за наставно
особље у смислу едукације о новим и
савременим облицима наставе
 Обезбедити електронски систем праћења
присуства настави за све сале

СЛАБОСТИ
 Неадекватна припремљеност студената
за вежбе /++
 Временско преклапање различитих врста
наставних активности /+++
 Немогућност сарадње са факултетима
ван земље /+++
 Неравномерно ангажовање наставника
на активностима менторства /+++
 На појединим предметима се пребрзо
прелази градиво само уз помоћ презентација
без детаљног објашњавања /+++
 Поједини предмети су преобимни /+++
 Недовољна опремљеност лабораторија
/+++
 У библиотеци из појединих предмета не
постоји довољан број књига/+++
 Недовољно радно ангажовање студената
по завршетку студија у Школи и недовољно
информација о задовољству послодавца тим
кадром /+++
 Немогућност корективних мера након
спроведених анкета дипломираних студената
како би се уклонили недостаци на које они
указују /+++

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА
 Увести електронски систем праћења
присуства наставним активностима у свим
салама
 Сачинити распоред тако да постоји
одговарајући временски размак између
колоквијума и испита који се односе на исти
предмет
 У План извођења наставе уврстити све
облике наставе, посебно предвидети термине
за колоквијуме
 Набавити потребан прибор и опрему за
рад у лабораторијама
 Редовно ажурирати литературу у
библиотеци с новим издањима
 Направити базу података о запошљавању дипломитраних студената Школе и
формирати Алумни дипломираних студената
СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Интернет презентацију Школе допунити
материјалима са предавања за студенте за све
студијске програме
 Интернет
презентацију
допунити
електронским
симулацијама
извођења
лабораторијских вежби

ц) Предлози за побољшање и планиране мере
1. Организовати додатну едукацију наставног особља о интерактивним облицима наставе и
вештини комуникације,
2. Редефинисати анкетне упитнике,
3. Анкетирати дипломиране студенте на краћи временски период,
4. Подстицати груписање наставника у истраживачке интересне групе,
5. У оквиру наставног процеса на предметима виших година студија дефинисати стручне посете
производним привредним субјектима.
7. Кроз осавремањавање лабораторија мотивисати наставнике за научна и стручна истраживања за
објављивање радова у међународним часописима уз увођење добијених резултата у наставни
процес,
8. Подстицати повезивање са научноистраживачким групама и институцијама које се баве сличним
истраживањима,
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Промовисати размену студената са другим високошколским установама,
Укључивати школу у међународне пројекте,
Опремити и осавременити лабораторијске просторе,
Написати приручнике за лабораторијске вежбе за све предмете,
13. Учинити доступним наставне материјале на интернет презентацији Школе на свим студијским
програмима,
14. Стимулисати писање уџбеника за све предмете на студијама,
15. Обезбедити електронску контролу присуства настави у свим салама.
9.
10.
11.
12.

д) Показатељи и прилози за стандард 5
Прилог 5.1 Правилници који обезбеђују квалитет наставног процеса
Прилог 5.1.1 Правилник о правилима студија
Прилог 5.1.2 Правилник о начину полагања и оцењивању на испиту
Прилог 5.1.3 Правилник о изради завршног рада, полагању завршног испита и реализацији стручне
праксе
Прилог 5.1.4 Правилник о извођењу стручне екскурзије
Прилог 5.1.5 Правилник о избору наставника, асистента и сарадника у настави
Прилог 5.1.6 Правилник о стручном усавршавању радника школе
Прилог 5.1.7 Правилник о унапређењу успеха студената у Високој техничко-технолошкој школи
струковних студија Крушевац
Прилог 5.1.8 Правилник о обезбеђењу квалитета Високе техничко технолошке школе струковних
студија у Крушевцу
Прилог 5.1.9 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у Високој техничкотехнолошкој школи струковних студија Крушевац.
Прилог 5.2 Анкетни листови и Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета слушаних
предмета (за период 2011 до 2015. године)
Прилог 5.2.1 Анкетни листови и Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета слушаних
предмета (2011/2012)
Прилог 5.2.2 Анкетни листови и Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета слушаних
предмета (2012/2013)
Прилог 5.2.3 Анкетни листови и Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета слушаних
предмета (2013/2014)
Прилог 5.2.4 Анкетни листови и Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета слушаних
предмета (2014/2015)
Прилог 5.2.5 Анкетни листови и Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета слушаних
предмета (зимски семестар школске 2015/2016)
Прилог 5.3 Извештај о анализи успеха предиспитних активности за период од 2012. до 2016. године
Прилог 5.4 Извештај о анализи успеха испитних обавеза за период од 2014. до 2016. године
Прилог 5.5 Извештаји о броју и темама завршних радова у периоду од 2012. до 2015. године
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Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац остварује јединство
образовног, научноистраживачког и стручног рада. Школа располаже својом опремом намењеном
научноистраживачким и наставним активностима (Прилог 6.2). С обзиром да школе струковних студија,
иако се сврставају у групу високо образовних установа, нису предвиђене да учествују у
научноистраживачким пројектима, Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац
за сада се није јављала на конкурсима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије. Свакако да је циљ Школе да узме учешће у оквиру ових пројеката, па било и као партнер неком
од факултета у оквиру техничко-технолошког научног поља. За сада на научним пројектима ангажовано
је неколико наставника преко других високошколских установа и института. Укупно је на научним
пројектима ангажовано 2 наставника (Табела 6.2). Ангажовање наставника и сарадника на
међународним пројектима за сада није заживело, али је свакако један од постављених циљева Школе
који ће се реализовати у наредном акредитационом циклусу, тако да је ова активност постала један од
приоритета.
Резултати појединачних истраживања од стране наставника презентовани су на националним и
међународним Симпозијумима и Конгресима. Нaучноистраживачки рад верификован је објављивањем
радова у националним и међународним часописима, где посебно место зазузимају радови са SCI листе
(Табела 6.4). Три наставника ангажована су као рецензенти радова који се објављују у водећим
иностраним научним часописима и на домаћим научним скуповима са међународним учешћем. Такође,
један од наставника недавно је био ангажован у организационом одбору научног скупа са међународним
учешћем, док су поједини наставници ангажовани и за извођење наставе на домаћим и иностраним
факултетима.
Преглед публикација наставника Школе, према критеријумима ресорног Министарства у Табели
6.4 у складу са Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, за претходне три године је следећи: 15 радова из
категорије М21, 3 рада категорије М22, 5 радовa из категорије М23, 2 рада из категорије М31, 5 радова
из категорије М33, 1 рад из категорије М34, 7 радова из категорије М63.
Континуални научноистраживачки и стручни рад наставника Школе огледа се и у веома
активном раду Комисије за издавачку делатност, која је у периоду од 2012. године одобрила и штампала
12 наслова из области прехрамбене и фармацеутске технологије, заштите животне средине, примењене
екологије и информатике (Табела 6.4а). У наведеном периоду наставници и сарадници објавили су: 4
уџбеника и 7 помоћних уџбеника (практикуми и збирка задатака), од којих су три каталогизирана
(добила ЦИП), као и 2 скрипте.
Обим и квалитет научноистраживачког и стручног рада у Школи је свакако праћен и посебно је
публикован међу запосленима и студентима на паноима Школе, интернет презентацији и фејсбук
страници Школе. У овим ситуацијама, када се сачини извештај о постигнутим резултатима у овим
областима (Прилог 6.1), из извештаја се види да су резултати научноистраживачких и стручних
активности усклађени са стратешким циљем Школе, са националним и европским циљевима и
стандардима високог образовања, као и са студијским програмима за које је Школа акредитована као
високошколска установа. Ова усклађеност научноистраживачких, стручних и наставних активности
представља гаранцију да се резултати и знања до којих се долази истраживачким радом и другим
професионалним активностима укључују у постојећи наставни процес.
Школа нема системске мере за подстицање својих запослених да се активно баве
научноистраживачким и стручним, као и другим професиоанлним радом и да често објављују резултате
свога рада, осим у делу унапређења компетентности самих наставника, а који се формира на основу
издатих уџбеника, монографија и помоћних, као и објављених научних и стручних радова.
Школа очекује од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој да у наредном
периоду омогући да и Високе школе струковних студија аплицирају за учешће на пројектима увођењем
категорије истраживања и реализација стручних, тј. примењених пројеката који би допринели
технолошком унапређењу малих и средњих предузећа, предузетничких радњи и информатичкопрограмерских агенција, као и агенција за заштиту животне и радне средине. Имплементација
остварених резултата са ових пројеката допринела би свакако великом броју патената и технолошких
иновација.
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У погледу планираних активности Школа се залаже да поред средстава Министарства за
просвету, науку и технолошки развој обезбеди финансијска средства и из других потенцијалних извора
међу којима су пројектно финансирање и разне донације.
Ради унапређења научноистраживачког и стручног рада, Школа је Решењем директора бр 237 од
31.03.2015. године формирала две сталне Комисије (Прилог 6.3) и то:
-Комисију за техничко пословну сарадњу са привредом.
-Комисију за пројекте и донације
Оцена испуњености стандарда: Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац
остварује циљеве и испуњава у целини захтеве постављене Стандардом 6.
СЛАБОСТИ
ПРЕДНОСТИ
 Недостатак материјалних средстава за
 Значајан услов у погледу компетентности наставника чини научни, стручни и одржавање опреме, потрошни материјал и
усавршавање кадрова. ++
оистраживачки рад. ++
 Још увек низак ниво публиковања за
 Објављује се известан број радова у
један део истраживача у поређењу са
часописима са SCI листе. ++
 Трајно
определење
Школе
за иностраним високошколским установама у
усклађивање
научноистраживачког
и развијеним земљама. ++
 Нема учешћа на научним пројектима као
стручног рада са стратегијом развоја Србије
партнер неког од факултета из сродне
иевропским циљевима. +++
 Компетентност и мотивисаност настав- области.
 Нема учешћа на пројектима Европске
ника за укључивање у научноистраживачки и
Уније. +++
стручни рад. ++
 Слаба сарадња са привредом. ++
 Школа је била учесник TEMPUS
 Непостојање механизама за стимулацију
пројекта.
 Постоји задовољавајућа лабораторијска сарадње са привредом. ++
 Низак ниво мобилности наставног
и информатичка опрема за научноистражиособља и студената према Европској унији и
вачки и стручни рад.
обрнуто. ++
МОГУЋНОСТИ
 Набавка додатне лабораторијске опреме
за наставу и научноистраживачки рад. +++
 Интензивније укључивање у домаће и
међународне пројекте. +++
 Повећање сарадње са привредом. +++
 Повећање квалитета објављених радова
и повећање цитираности. +++
 Повећање утицаја објављених публикација и повећање значаја издавачке делатности. ++
ОПАСНОСТИ
 Економска криза која успорава развој
друштва и смањује финансијска средства која
су на располагању за научноистраживачки и
стручни рад. +++
 Слабе привредне активности које
онемогућавају интензивнију сарадњу Школе
и привреде. +++

СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
 Покретање перманентног праћења резултата научног и стручног истраживачког рада
 Проширити обим и повећати квалитет
истраживања кроз повећање истраживачког
капацитета
наставника,
асистената
и
сарадника

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ
 Користећи постојећу лабораторијску
опрему развијати методе које су адекватне за
реализацију научног и стручно истраживачког рада
 Акредитација лабораторија и метода за
анализу

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Повећање
сарадње
са
другим
научноистраживачким
и
образовним
институцијама у земљи и иностранству
 Прилагођавање научноистраживачког и
стручног рада програму развоја малих и
средњих предузећа

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Улагање у просторне, лабораторијске,
информатичке и људске ресурсе
 Улагање у нову опрему

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6
1. Потребно је мотивисати наставнике и сараднике на интензивнију сарадњу са домаћим и иностраним
научним институцијама у истраживачким пројектима.
2. Потребно је веће учешће наставника, асистената и сарадника у домаћим и међународним
пројектима. Обновити истраживачку опрему набавком савремених уређаја и апарата за примену
инструменталних и аналитичких метода у процесу истраживачког рада.
3. Потребно је перманентно праћење резултата научноистраживачког и стручног рада, нпр. редовно
подношење извештаја о оствареним резултатима у фебруару текуће године за претходну годину.
4. Потребно је веће повезивање са привредом и прилагођавање научноистраживачког и стручног рада
програму развоја привреде.
5. Неопходно је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја омогући високим школама
струковних студија да учествују на пројектима које финансира, јер на овај начин из приказа стања
испуњења овог стандарда у Школи, очигледно је да би наставници, асистенти и сарадници свакако
дали изузетан допринос развоју и унапређењу науке у Србији али и светским оквирима, а посебно и
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у погледу технолошког али и уопште развоја привреде и самих привредних субјеката Расинског
округа, као и Централне, Западне, Јужне и Источне Србије.
д) Показатељи и прилози за стандард 6
Табела 6.1 Списак наставника запослених у Високо техничко-технолошкој школи струковних студија
Крушевац које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Табела 6.2 Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у текућим
међународним и домаћим пројектима
Табела 6.3 Списак SCI-индексираних радова за претходни трогодишњи период од 2013. до 2016. године
Табела 6.4 Списак публикација објављених од 2012. године, закључно са зимским семестром 2015/2016.
године
Прилог 6.1 Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника
Прилог 6.2 Листа вредније опреме у власништву Школе која се користи у наставном и
научноистраживачком процесу у високошколској установи
Прилог 6.3 Решење бр 237 од 31.03.2015. године о формирању две сталне Комисије и то:
Комисија за техничко пословну сарадњу са привредом и Комисија за пројекте и донације.
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7
На Високој техничко-технолошкој школи струковних студија Крушевац квалитет наставника и
сарадника обезбеђује се избором на основу јавног конкурса и претходно дефинисаних кретеријума за
избор који су доступни јавности на интернет презентацији Школе. У Школи је за извођење наставе
ангажовано 20 наставника и 2 асистента. Од укупног броја ангажованих наставника 19 је у радном
односу у Школи на неодређено време (12 професора струковних студија, 6 предавача струковних
студија и 1 наставник страног језика), док је избор још једног професора у току. У Школи је радно
ангажован и 1 наставник са друге високошколске установе по уговору о извођењу наставе (допунски
рад) (Табела 7.1).
Поступак и услови за избор наставника, асистената и сарадника у Школи утврђени су Законом о
високом образовању, Статутом Школе (Прилог 7.1.1) и Правилником о избору наставника Школе
(Прилог 7.1.2). На интернет презентацији Школе налазе се сва важећа акта која регулишу начин,
поступак и услове избора наставника и сарадника.
Приликом избора кандидата у звање наставник, асистент или сарадник, посебно се вреднује
научна, истраживачка, односно уметничка и педагошка активност, као и повезаност образовног рада са
радом на научноистраживачким пројектима и стручним радом.
Приликом избора у наставничка звања као важан критеријум узима се повезаност и узајамна
прожетост наставног и истраживачког рада наставника.
Задовољавајући ниво квалитета наставника и сарадника постиже се и перманентним
подстицањем наставне, научноистраживачке и стручне активности наставника, асистената и сарадника,
као и подизањем нивоа педагошких компетентности наставника, асистената и сарадника. На интернет
презентацији Школе доступан је картон наставника са компетенцијама наставника ангажованих на свим
студијским програмима.
Педагошка активност наставника, асистената и сарадника процењује се на основу анкета (Прилог
7.2) које се спроводе у семестру у коме се завршава настава из датог предмета. Представници студената
у Комисији за обезбеђење квалитета спроводе процес вредновања путем реализације анонимних анкета
за сваки слушани предмет, обрађују резултате вредновања и достављају Комисији за обезбеђење
квалитета како би се извршила анализа, утврдили нивои квалитета, урадио извештај који се презентује
Наставном већу и предложиле корективне мере. Представник студената у Комисији за обезбеђење
квалитета (заменик председника или члан комисије) и Председник комисије презентују Наставном већу
Школе извештај о сумираним и анализираним резултатима анкетирања, као и извештај о постигнутим
резултатима у поређењу са резултатима оствареним у предходне три године, посматрано укупно за све
слушане предмете на нивоу Школе и по годинама судија. Извештај се ставља на увид сваком
наставнику, асистенту и сараднику чији је педагошки рад био предмет анкетирања. На састанку од
27.01.2014. године Комисија је у циљу реализације принципа самовредновања квалитета наставе и
квалитета наставника, асистената и сарадника донела одлуку да показатељ квалитета буде подељен у три
нивоа и то:
I ниво средња оцена < 3,
II ниво средња оцена 3 до 3.99 и
III ниво средња оцена 4 до 5.
Према резултатима анкете спроведене у зимском семестру школске године 2015/2016, просечна
средња оцена квалитета наставника, асистената и сарадника на првој години основних студија износила
је 3,8 на другој 3,4 и на трећој години 4,1. Укупна просечна оцена на свим годинама студија износила је
3,9. У овом семестру анкетиран је квалитет рада наставника и сарадника на 31 предмету. На основу
спроведене анкете закључено је да је:
- први ниво квалитета остварен на 6 или 19,4 % предмета, што чини готово петину слушаних
предмета,
- други ниво квалитета на 4 или 12,9 % предмета и
- трећи, тј. највећи ниво квалитета на 21 или 67,7 % предмета.
Оцена испуњености стандарда: Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац у
целости испуњава захтеве постављене Стандардом 7, с обзиром да:
1. Запошљава наставнике, асистенте и сараднике високог стручног и научног рејтинга.
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2. Има усвојен поступак и услове за избор наставника и сарадника који су доступни јавности.
3. Висока техничко-технолошка школа струковних студија приликом избора наставника у звања
придржава се прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, стручну,
истраживачку и педагошку компетентност наставника.
4. Уважава мишљење студената о педагошком раду наставника, асистената и сарадника прилоком
избора у звања и током вредновања њиховог рада.
5. Примењује одређене корективне мере за наставнике, асистенте и сараднике чији квалитет рада је
вреднован од стране студената у најнижи ниво квалитета.
6. Подржава усавршавања наставног особља у погледу унапређења квалитета њиховог рада.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ

СЛАБОСТИ

 Дефинисан поступак и услови избора
наставник, асистената и сарадника. +++
 Високстручни

и

научни

мишљења

 Непостојање

рејтинг

наставника, асистената и сарадника. +++
 Уважавање

 Недостатак анализе потреба за наставним кадром и програма развоја кадра ++
довољно

великог

броја

кандидата из редова студената, асистената и

студената

о

педагошком раду наставника, асистената и

сарадника који могу бити бирани у наставничка
и сарадничка звања ++

 Неусаглашеност ближих критеријума за

сарадника. ++

избор наставника на нивоуРепублике. ++

МОГУЋНОСТИ
 Појачавање

СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
активности

за

евидентирање и привлачење, пре свега
најбољих студената, најпре пореклом из
Крушевца и околине +++

 Повезивање

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ

педагошког

рада

 Организовање више семинара, по типу

са

интензивираним истраживањем на пројектима.
 Повезивање са привредним и друштвено
политичким субјектима Крушевца и околине

"едукација едукатора", којима би се развијале
компетенције наставника и сарадника за
педагошки рад

ради узајамне подршке у примени стручног,

 Интензивирање учешћа наставника и

научног знања и размени материјалних и

сарадника Школе у међународним и домаћим

људских ресурса

стручним и научним пројектима
 Истраживање потреба за научним и
стручним компетенцијама наставног особља
код привредних и друштвено-политичких
субјеката Крушевца и околине

ОПАСНОСТИ

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ

 Финансирање према броју студената у
мањим

високошколским

срединама

онемогућава пријем већег броја младих
сарадника, чијим би се усавршавањем
добили квалитетни наставници Школе. +++
 Непостојање јасних услова и процеду-

 Ангажовање

у

 Применити могућност поновног избора

Школи дипломираних студената са високим

у исто звање наставникâ (предавачâ) са

просеком.

добрим педагошким способностима уколико

високошколских

у високим струковним школама у Републи-

иностранства

компетенција

стручних

и

научних

процесу

и неиспуњавају услове за избор у вишезвање
(професора).

на академским студијама, као и њихово учешће

стручне и научноистраживачке делатности

одржавање

наставном

студенте са високим просеком као што је случај
на

и

у

 Омогућити стипендије Министарства за

ра за институционализацију и финансирање

ци отежава услове за перманентно стицање

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ

стручним

истраживањима
установа

из

код

других

земље

и

 Проналажење алтернативних и допунских
извора финансирања у сарадњи са привредним
субјектима и друштвено-политичком заједницом Крушевца и околине

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7
1. У циљу континуираног обезбеђења испуњености услова из стандарда 7 потребно је најпре
извршити анализу покривености курикулума студијских програма наставним кадром са
посебним освртом на њихову старосну структуру.
2. Посебну пажњу обратити на резултате које доноси тренд интегрисања високихшкола у академије
струковних студија.
3. На основу анализе покривености курукулума наставницима, потребно је направити план
усавршавања наставника, асистената и сарадника у циљу обезбеђења континуитета и квалитета
наставног кадра.
д) Показатељи и прилози за стандард 7
Табела 7.1 Преглед броја наставника по звањима и статусу ангажованих на извођењу наставе у
школској 2015/16 години
Прилог 7.1 Правилник о избору наставника, асистената и сарадника
Прилог 7.1.1 Извод из Статута Школе (чланови од 38-40)
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Прилог 7.1.2 Правилник о избору наставника, асистента и сарадника у настави у Високој техничкотехнолошкој школи струковних студија Крушевац
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Стандард 8: Квалитет студената
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8
Висока техничко технолошка школа струковних студија Крушевaц има јасно дефинисане
процедуре које се односе на упис студената у прву (Прилог 8.1.), другу и трећу годину студија и за
регулисање уписа студената којима је престао статус због истека трајања студија (Прилог 8.2), као и за
прелазак након завршених двогодишњих односно двоипогодишњих студија на трогодишње студије
(Прилог 8.2.1). Ове процедуре су јавнe, објављене су на интернет презентацији Школе. Школа има
припремљен Информатор (Прилог 8.3) о упису на студијске програме по којима се изводи настава, са
циљевима и исходима програма и осталим информацијама о студирању и који је доступан јавности
путем интернет презентације. Једнакост и равноправност студената загарантовани су по свим основама,
као и могућност студирања особа са посебним потребама.
Школа систематски ради на упознавању потенцијалних студената са могућностима студирања на
Високој техничко-технолошкој школи струковних студија Крушевац. У том циљу, спроводе се бројне
активности: презентација Школе, учешће на сајмовима образовања у Крушевцу и градовима у ближем
окружењу, промоција у медијима, штампање брошуре, организовање бесплатне припремне наставе за
полагање пријемног испита и др.
Конкурс за упис студената на прву годину студија (Прилог 8.4) спроводи стална Комисија за
упис, коју именује Наставно веће Школе.
За упис на прву годину основних струковних студија може конкурисати лице које има средње
образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, према условима конкурса и у складу са
Законом о високом образовању и Статутом Високе техничко технолошке школе струковних студија
(Статут Школе чланови од 17 до 25) Прилог 8.5. У јуну месецу организује се припремна настава из
предмета који ће се полагати на пријемном испиту. Припремна настава изводи се за три предмета током
једне седмице. Наставу изводе наставници Школе у амфитеатру Школе.
Приликом селекције студената за упис у прву годину студија, узимају се у обзир резултати
постигнути у претходном школовању (максимално 40 поена) и резултати постигнути на пријемном
испиту (максимално 60 поена) (Прилог 8.6).
План извођења наставе студија доноси Наставно веће Школе и објављује се на огласној табли и
интернет презенацији Школе.
Сваки наставник, на првом часу, упознаје студенте са обавезом присуства предавањима и
вежбама, циљевима, исходима учења, садржајем предмета, литературом, методама извођења наставе,
начином стицања поена на предиспитним обавезама и на испиту.
Оцењивање студената се врши помоћу унапред објављених критеријума, правила, процедура и
усвојених стандарда (Прилог 8.7). Задаци предвиђени за индивидуални рад студената (семинарски,
домаћи, графички радови, пројекти и др.) равномерно су распоређени у току семестра, а њихов обим је
усаглашен са предвиђеним оптерећењем на предмету, сагласно ЕСПБ. Наставници за време наставе,
током израде самосталних задатака и припреме за полагање испита помажу студентима а такође једном
седмично организоване су и консултације за све студенте. Успешност студената у савлађивању предмета
прати се током наставе и изражава у поенима. Завршна оцена представља збир поена остварених на
предиспитним обавезама и на завршном испиту. За сваки предмет, студенту је доступан картон
предмета који, поред наставних јединица и препоручене литературе, садржи и расподелу бодова
приликом оцењивања. Шема наставног плана по студијским програмима и модулима са картонима
предмета доступна је на интернет презентацији Школе.
Пролазност студената на испитима редовно се прати од стране наставника уноси у посебне
Обрасце и доставља Комисији за обезбеђење квалитета (Табела 8.1). Комисија за обезбеђење квалитета у
Школи сваке године у октобру месецу израђује извештај о реализованим испитним обавезама од стране
студената за претходну годину упоређујући постигнути квалитет студирања са резултатима из
претходних три године. На основу тога комисија предлаже активности за унапређење квалитета
студената и наставе у целини и предлаже корективне мере. Комисија за обезбеђење квалитета извршену
анализу у форми извештаја презентује Наставном већу које са евенталним допунама исти усваја и
упућује даље на реализацију руководиоцима студијских програма, наставницима и директору Школе.
Школа обезбеђује благовремено и тачно информисање студената о њиховим правима и
обавезама, информације везане за студијске програме и режим студија. Студентима су на располагању
информације о раду Школе и њених органа и служби. Лица која заврше студије добијају одговарајућу
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диплому, као доказ о стеченом звању и додатак дипломи на српском језику, у коме се наводе подаци о
савладаном програму и стеченим компетенцијама.
Студенти су заступљени у свим сферама управљања и одлучивања у Школи, у складу са Законом
о високом образовању и Статутом Школе.
Учешће студената у процени услова и организацији студијских програма, у складу са
Правилником о обезбеђењу квалитета (Прилог 8.8), обезбеђено је кроз студентске анкете којима се
оцењују студијски програми, настава и услови рада (Прилог 8.11), као и рад наставног особља (Прилог
8.12). Анкете се спроводе на крају зимског и летњег семестра сваке школске године. Комисија за
обезбеђење квалитета, у чијем су саставу и представници студената, разматра резултате анкета, даје
предлог корективних мера и доставља их Наставном већу.
Школа подржава разне облике ваннаставних активности студената (организовање стручних
екскурзија, подржава учешће студената на стручним и спортским такмичењима у земљи и иностранству,
ствара услове за рекреативне активности студената и др.). Школа је усвојила и Правилник о
дисциплинској одговорности студената (Прилог 8.9) али до сада није било потребе за његовом
применом.
На Високоj техничко-технолошкој школи струковних студија Крушевац студенти су
организовани у Студентски парламент Високе техничко-технолошке школе струковних студија, чији рад
помаже стручна служба Школе (Правилник 8.10).
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац тренутно школује 312
студенaта (Табела 8.2) на свим нивоима студија и располаже са 1542,01 m2 бруто простора, што је у
складу са захтевима прописаних стандарда. Што се простора и расположиве опреме тиче, Школа
инфраструктурно испуњава све услове и захтеве који важе за високошколске установе.
Оцена испуњености стандарда: Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац
има јасно дефинисане процедуре које се односе на упис студената и студијске програме по којима се
изводи настава, са циљевима и исходима програма и осталим информацијама о студирању, а које су
јавне и објављене на интернет презентацији Школе.
У Школи се прати квалитет студената од уписа до завршетка студија. На овај начин омогућава се
правовремено увођење превентивних и корективних мера. Оцењивање студената се обавља помоћу
унапред објављених критеријума, правила и процедура. Успешност студената у савладавању предмета
прати се током наставе и изражава у поенима.
Једнакост и равноправност студената, по свим основама су загарантоване. Студентима су на
располагању информације о раду Школе и њених органа и секретаријата Школе.
Студенти су заступљени у свим сферама управљања и одлучивања у Школи, у складу са Законом
о високом образовању и Статутом Школе. Школа подржава разне облике ваннаставних активности
студената.
Што се простора и расположиве опреме тиче, Школа инфраструктурно испуњава све услове и
захтеве који важе за високошколске установе.
На основу напред наведеног, може се констатовати да су захтеви Стандарда 8 у целини
испуњени.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа):
ПРЕДНОСТИ

СЛАБОСТИ

 Благовремено
информација

достављање

потребних
студентима .

потенцијалним

 Не постоји студентски портал и форум

+++
 Реализација припремне наставе у јуну

на интернет презентацији Школе ++
 Недовољна заинтересованост студената

месецу за будуће студенте++
 Вредновање резултата из средњешколе и

за унапређење наставног процеса +
 Просторије

успеха на пријемном испиту. ++
 Уважавање мишљења студената о педагошком

 Недовољни контакти са дипломираним
студентима ++

раду наставника, асистената

и

сарадника. ++

нису

прилагођене

студентима са посебним потребама +
 Незадовољавајућа пролазност студената
на испитима +

 Упознавање

студената

са

садржајем

предмета ++
 Упознавање студената са критеријумима
за оцењивање +++
 Анализа

успешности

студената

по

предметима и испитним роковима ++
 Студентски

парламент

својим

активностима преко представника учествује у
раду органа управљања и стручних органа
Школе +++
МОГУЋНОСТИ

СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА

 Интензивирати активности у области
праћења потреба привредних субјеката за
активне

везе

помоћ и

са

свршеним студентима који су у радном
односу ради размене искустава, а све у циљу
практичне провере исхода учења +++
 Ефикасније коришћење средстава из
пројеката које реализује Влада Републике

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ

стручне

услуге

привредним субјектима из окружења
 Укључити

стручним кадром који образује Школа +++
 Успостављање

 Понудити

студенте

у

„едукација едукатора", којимаби се развијале

сарадњу

са

привредом
 Успоставити

компетенције наставника и сарадника за
педагошки рад

сталну

сарадњу

са

локалном самоуправом
 Систематски

 Организовање више семинара, потипу

 Интензивирање
асистената

успоставити

сарадњу

између представника студентског парламента

и

међународним

учешћа

наставника,

сарадника

Школе

у

домаћим

стручним

и

и

научним пројектима
 Истраживање потреба за научним и

и осталих служби у Школи

Србије и Европска унија +

стручним компетенцијама наставног особља
код привредних и друштвено-политичких
субјеката Крушевца и околине

ОПАСНОСТИ

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ

 Недостатак финансијских средстава за
побољшање услова студирања ++
 Недостатак
локалне

финансијске

самоуправе

за

подршке
ваннаставне

активности студената ++
 Незаинтересованост и необјективност
студената везана за учешће у поступцима
унапређења квалитета целокупног наставног
процеса ++

 Успостављање

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ

сарадње

са

 Поставити

студентски

форум

на

високошколским установама у земљама у

интернет презентацији Школе, на коме би се

окружењу

износили ставови, мишљења и предлози

 Активно учествовати на конкурсима

везани за побољшање квалитета студија

пројеката Европске уније
 Сарадња са локалном самоуправом и
учешће у пројектима локалне самоуправе
 Спроводити

перманетну

едукацију

студената у области унапређења квалитета
целокупног наставног процеса

ц) Предлози за побољшање и планиране мере:
1. Побољшати информациони систем у циљу континуираног праћења активности студената и
остварених резултата,
2. Успоставити сталну комуникацију са студентима који су завршили Школу ради размене
искустава, а све у циљу практичне провере исхода учења,
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3. Адаптирати и прилагодити просторије за рад студентског парламента и особе са инвалидитетом.
д) Показатељи и прилози за стандард 8:
Табела 8.1 Табела укупног броја студената на свим нивоима студија
Табела 8.2 Табела пролазности студената на испитима
Прилог 8.1. Правилник о полагању пријемног испита и уписа студената на Високу техничко
технолошку школу струковних студија у Крушевцу
Прилог 8.2 Правилник о рангирању студената за упис друге и треће године и регулисање уписа
студената којима је престао статус због истека трајања студија.
Правилник 8.2.1 Правилник за усклађивање стечених стручних назива и издавање нове дипломе.
Прилог 8.3 Информатор о студијама
Прилог 8.4 Конкурс за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску годину
2015/2016
Прилог 8.5 Извод из Статута Школе који се односи на квалитет студената-стандард 8 (чл. 17 до 25)
Прилог 8.6 Коначна ранг листа за упис у прву годину основних струковних студија школске године
2015/2016
Прилог 8.7 Правилник о начину полагања и оцењивању на испиту
Прилог 8.8 Правилник о студентском вредновању квалитета студија
Прилог 8.9 Правилник о дисциплинској одговорности студената
Прилог 8.10 Правилник о раду студентског парламента Високе техничкотехнолошке школе струковних студија Крушевац
Прилог 8.11 Упитник за вредновање студијских програма, наставе и услова рада (у прилогу Правилника
за обезбеђење квалитета Школе)
Прилог 8.12 Упитник за вредновање педагошког рада наставника и сарадника
Прилог 8.13 Резултати Анкете бруцоша
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 9
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса на Високој техничко
технолошкој школи у Крушевцу регулише утврђена процедура квалитета у области у којој се примењује,
укључујући подстицајне и корективне мере.
Висока техничко технолошка школа у Крушевцу обезбеђује студентима уџбенике и другу
литературу неопходну за савладавање градива у потребној количини и на време. Већина литературе и
наставног материјала доступна је студентима без додатних трошкова на веб презентацији Школе на
систему Мудл за подршку е-настави на веб адреси dl.vhts.edu.rs. Наставно особље је у могућности да
помоћу сопственог налога приступа систему и да на предметима које предаје контролише наставне
садржаје. Систем је интуитиван и омогућава брзо ажурирање и прилагођавање наставних садржаја
потребама студената и најновијим научним и стручним достигнућима у предметним областима.
Системом администрира професор са докторатом из области Менаџмента информационих система, са
темом из области Организације учења на даљину. Поред администратора система и остало наставно
особље је успешно савладало креирање наставних садржаја на веб систему Мудл. Будући да поседује
одговарајуће организационе, кадровске и техничке ресурсе (веб систем за подршку настави Мудл
омогућава извођење целокупне наставе на даљину), Школа планира да акредитује и студијске програме
за извођење (целокупне) наставе на даљину.
За сваки наставни предмет дефинисан је списак литературе уз унапред дати план предавања и
вежби, који је доступан у Књизи предмета на интернет презентације Школе. Наведена литература
доступна је у библиотеци најмање са по једним примерком. Библиотека располаже и не малим бројем
уџбеника чији су аутори наставници запослени на овој високошколској установи (Табела 9.2). У току је
континуирана набавка домаће и иностране литературе неопходне за наставу на предлог наставника
студијских предмета.
На седници Наставног већа Високе техничко технолошке школе у Крушевцу, одржаној 11.12.2015.
године усвојен је Правилник о издавачкој делатности (чланови 17 до 17), којим се у складу са чланом 28.
Закона о уџбеницима и Статутом Школе уређује издавачка делатност, односно издавање, штампање и
дистрибуција публикација (Прилог 9.1). Издавање публикација Школе реализује се на основу годишњег
плана који сачињава Комисија за издавачку делатност, на предлог аутора публикација, а усваја Наставно
веће Школе. Рок за достављање писаног материјала Комисији за издавачку делатност за уџбенике који
ће се користити у зимском семестру наредне школске године је до јуна месеца, а које ће се користити у
летњем семестру до новембра месеца претходне године. Рок за штампање одобрених уџбеника је до
септембра, односно фебруара, тј. пре почетка зимског, односно летњег семестра. На тај начин, у складу
са Правилником, Школа систематично прати, оцењује квалитет уџбеника са аспекта квалитета садржаја
(савременост, тачност), структуре, стила и обима (усклађеност са бројем часова наставе за одговарајући
предмет, а тиме и ЕСПБ бодова) и може предложити поновно издавање ако процени да преостали део
тиража не може да задовољи потребе студената. Циљ издавачке делатности Школе је да студентима
обезбеди и побољша квалитет наставно-образовног и научног рада. Уџбеници и друга учила која не
задовољавају стандарде буду побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. Проблем
ауторима у погледу штампања припремљеног матерјала не постоји, јер Школа сноси трошкове
финансирања штампања и каталогизације.
Висока техничко технолошка школа у Крушевцу обезбеђује студентима библиотеку са
читаоницом и просторије са рачунарима. Библиотека је уписана у регистар библиотека као
организациона јединица Школе, чланица је Заједнице библиотека Универзитета у Србији од оснивања
Заједнице и корисница КоБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) од 2001.
године. Организација и рад библиотеке уређени су Статутом Школе, Правилником о раду библиотеке
Високе техничко технолошке школе струковних студија Крушевац (Прилог 9.3). У свом фонду поседује
2166 монографских публикација (уџбеници, збирке, практикуми, приручници, енциклопедије, речници,
докторске дисертације, магистарске тезе), и то: 1460 на српском и 705 на страним језицима и 3054
наслова часописа (496 домаћих и 2558 иностраних) у принт форми (Табела 9.1). Библиотека поседује
6645 библиотечких јединица. На тај начин библиотека обезбеђује важну подршку наставном процесу на
свим студијским програмима, као и научноистраживачом раду.
Висока техничко технолошка школа у Крушевцу систематично прати, оцењује и унапређује
структуру и обим библиотечког фонда. Пред почетак сваке школске године обавезно, као и код указане
ванредне потребе, предметни наставници предлажу набавку одређеног броја актуелних издања из
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предметних области које предају. Целокупан библиотечки фонд обрађен је по библиотечком стандарду класични лисни каталози (абецедни, стручни и предметни). Библиотека пружа и следеће услуге: врши
ретроспективно претраживање часописа у области технологије, биотехнологија, информатике и
рачунарства, заштите животне средине, заштите на раду и др., као и едукацију корисника за коришћење
свих извора информација.
Висока техничко технолошка школа у Крушевцу обезбеђује студентима неопходне
информатичке ресурсе за савладавање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу
информатичку опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. Квалитетно функционисање
рачунарске мреже обезбеђује рачунски центар. Од 70 рачунара, колико се налази у просторијама Школе
(57 десктоп и 13 лаптоп рачунара), већина је повезана у рачунарску мрежу и има приступ Интернету, а 7
је повезано на видео бим пројекторе и служе за приказивање презентација током извођења предавања и
вежби. Од укупног броја, 50 рачунара је у директној настави (у рачунарској лабораторији,
мултимедијалној лабораторији - просторијама бр. 6 и 14б), а 10 лаптоп рачунара је умрежених у
библиотеци-читаоници и на располагању су студентима за претраживање електронских библиотечких
каталога и Интернета у научном и стручном истраживачком раду наставног особља и студената Школе.
Такође, исти се могу користити и за потребе извођења наставе. Све просторије за рад секретеријата
Школе и наставнички кабинети поседују рачунаре, повезане локалном мрежом. У три сале за предавања
(просторије 1, 10 и 14а), обе рачунарске лабораторије (просторије 6 и 14б) и за електронску огласну
таблу постављени су видео бимови, од којих су два мобилна. Поступак замене технолошки застарелих
рачунара се одвија у континуитету. Постоје две бежичне приступне тачке за приступ Интернету, а у
плану је омогућавање бежичне конекције на Интернет коришћењем сервиса EduRoam.
Као активни члан КоБСОН-а, библиотека има приступ следећим електронским базама:
електронским часописима, електронским књигама и индексним базама. Наставници, асистенти и
сарадници имају бесплатан приступ Интернету и Академској мрежи Републике Србије са својих радних
места, а са других локација у Републици приступ КоБСОН-у и преко сервера у Народној библиотеци
Србије.
Број запослених у библиотеци, као и врста и ниво њихове стручне спреме, усклађени су са
националним стандардима за пружање ове врсте услуга. У библиотеци је стално запослен библиотекар
са положеним стручним испитом, коме је замрзнут радни однос због преласка на руководећу функцију
на нивоу Града Крушевца, а замењује га радник коме се тек у јуну текуће године стичу услови за
полагање стручног испита, када је и планирано полагање.
Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунском
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује. Библиотекар се редовно едукује и своје знање
континуално преноси на кориснике. Комуникација са корисницима је могућа у просторијама
библиотеке или електронски е-mail-ом (адресе се налазе на интернет презентацији Школе). Анкета о
раду библиотеке врши се у току сваког семестра, на свакој години студирања, посебно на сваком смеру
и одсеку.
Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском центру. У
просторији са рачунарима и читаоници налазе се истакнута "Правила понашања у читаоници и
коришћењу компјутера у библиотеци" (Прилог 9.4).
Библиотека са читаоницом се налази у просторији бр. 7, у којој је смештен библиотечки фонд,
архивски и остали електронски материјал и 10 лаптоп рачунара са приступом Интернету за кориснике
читаонице. Површина библиотеке са читаоницом износи 51m2, смештена је у одговарајућем делу
зграде како би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружила
адекватне услове за рад. Библиотека ради сваког радног дана од 800 до 1300 сати, са једним
библиотекаром у смени.
Оцена испуњености стандарда: Висока техничко-технолошка школа – Крушевац у целости испуњава
захтеве постављене Стандардом 9.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ

СЛАБОСТИ

 Постојање општег акта о уџбеницима и
поступање по њему +++
 Постојање

информатичких

(рачунара,

софтвера,

ресурса

интернета,

библиотеке регулисан

општим

актима: Статутом, Правилником о раду
библиотеке,

Правилима

понашања

у

читаоницама библиотеке +++
(адекватни простор без буке, радно време,
сарадници

активно

користе КоБСОН (из кабинета, а омогућен
приступ и од куће) +++
 Школа

има

броју часова предмета +
 Недовољна ангажованост наставника
за припрему публикација неопходних за
 Недовољан простор за смештај нових
публикација +
 Недовољно инвестирање у обнављање

ради стручно лице-библиотекар) +++
и

прилагодити свим смеровима. ++

реализацију наставног процеса ++

 Адекватност услова за рад библиотеке

 Наставници

 Структуру и обим библиотечког фонда
 Неприлагођена обимност уџбеника

електронских облика часописа). +++
 Рад

 Недовољан број примерака уџбеника за
поједине предмете. ++

библиотечког фонда +
 Недостатак специјализованих софтвера
за подршку настави +

развијену

издавачку

делатност +++
МОГУЋНОСТИ

СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА

 Постоје финансијска средства у буџету
Школе за набавку литературе +++
 Већи број наставника компетентних за
писање уџбеника +

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ

 Уложити више финансијских средстава
у издавачку делатност Школе
 Спровести

едукацију

да
корисника

путем

интернета

 Уложити више финансијских средстава
у набавку домаћих уџбеника и учила и
легалног софтвера

студенти

могу

користити литературу 24 часа дневно
 Набавити

библиотеке о новим сервисима КоБСОН-а

 Набавити

 Усавршити библиотечки софтвер тако

више

публикација

у

електронском облику
 Обавезни

примерак

издавачке

делатности и завршне радове достављати
читаче

електронских

библиотеци и у електронском облику
 Предвидети средства за обнављање

публикација

оштећених уџбеника и замену појединих
издања
ОПАСНОСТИ:

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ

 Недостатак актуелних бројева часописа
у

случају

укидања

електронских

публикација преко КоБСОН-а +++

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ

 Допунити Статут Школе и Правилник

 У

актима

Школе

о избору наставника у делу вредновања

равноправност електронске и

уџбеника – повећати њихов значај за избор

форме публикација

 Пронаћи

додатна

средства

за

финансирање

издавачке

делатности

и

информатичког

система

омогућити
штампане

из донација и

домаћих и међународних пројеката.
 Покренути размену издатих уджбеника
Школе

са

другим

високошколским

установама у земљи и иностранству

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9
1. Ажурирати набавку уџбеника неопходних за извођење наставе, према специфицираној литератури у
актуелној књизи предмета.
2. Континуирано повећавати број библиотечких јединица.
3. Обезбедити континуирану обуку за кориснике библиотеке у циљу ефективнијег коришћења
библиотеке и осталих информационих ресурса као и новим сервисима КоБСОН-а.
4. Унапредити активности и начине за финансирање издавачке делатности како би се наставнички
кадар промовисао у издавању својих публикација.
5. Изменити и допунити Правилник о издавачкој делатности.
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д) Показатељи и прилози за стандард 9
Табела 9.1 Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2 Преглед издатих публикација наставника Школе од 2012. године закључно са зимским
семестром школске 2015/2016. године данас
Прилог 9.1 Правилник о издавачкој делатности
Прилог 9.2 Подаци о информатичким ресурсима
Прилог 9.3 Правилник о раду библиотеке Високе техничко технолошке школе струковних студија
у Крушевцу
Прилог 9.4 Правила понашања у читаоници и упутства о коришћењу компјутера у библиотеци
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
а) Опис тренутног стања, анализа и процена стандарда 10
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се
утврђивањем надлежности и одговорности органа пословођења, органа управљања, Студентског
парламента и Секретаријата, односно ненаставном подршком и перманентним праћењем, провером и
унапређењем њиховог рада.
Статутом Школе прецизно је дефинисан орган управљања и орган пословођења Школом,
дефинисана је њихова надлежност као и одговорност (чл. 47 до 66 Статута). Школом управља Савет
Школе, који је конституисан у складу са Законом и Статутом Школе (Прилог 10.1) и тако да одлучује у
складу са својом надлежношћу. Савет Школе као орган управљања ради према усвојеном Пословнику о
раду (Прилог 10.6).
Директор Школе представља, заступа, организује и непосредно руководи радом Школе, у складу
са Законом и Статутом Школе. Послови пословођења обављају се у границама овлашћења, законито и
благовремено и у функцији су остваривања Стратегије развоја Школе, Стратегије обезбеђења квалитета
и Плана рада Школе који се усваја на почетку сваке године (Прилог 10.2). 

Дeлaтнoст шкoлe oдвиja сe у oквиру две oргaнизaциoне jeдинице:
1.Наставно-образовна и
2. Секретаријат.
Организациона структура Школе обухвата функционисање њених организационих јединица које
обављају свој делокруг рада као посебне организационе целине али у функцији што квалитетнијег рада
Школе у целини. Јединице међу себом имају максимално испољену координацију, док се преко
секретара и директора Школе спроводи њихова контрола рада. Делокруг и квалитет рада утврђени су
Статутом Школе и Правилником о организацији и систематизацији послова Високе техничкотехнолошке
школе струковних студија Крушевац (Прилог 10.3), у складу са Законом. 

Сви запослени Школе и студенти прате и оцењује организацију и управљање овом
високошколском установом. Годишњи извештај о раду Школе директор доставља и презентује
Наставном већу и Савету Школе на усвајање. Комисија за обезбеђење квалитета полугодишњим
анкетама посебно прати и оцењује квалитет управљања Школом и квалитет рада ненаставног особља као
ненаставне подршке студентима, из чега проистиче мотивација самих студената за остваривање бољег
успеха студирања. У периоду до 2012. године постојала је анкета за вредновање рада директора школе
коју су попуњавали запослени Школе, док се од 2014. године вредновање управљања Школом које
обухвата и квалитет рада директора и квалитет рада Савета Школе спроводи истим анкетним листићем
на коме се врши и вредновање наставника, асистената и сарадника. Анкетно питање се односи на то да
ли
 Школом руководи добар тим (Прилог 10.4 Извод из извештаја о спроведеним анкетама). 
 Услови за заснивање радног односа дефинисани су Правилником о избору наставника, асистената и
 сарадника у настави и у складу са Законом о раду. 
 Информације о раду и деловању органа пословођења и управљања Школом доступне су свим
запосленима у Школи и студентима, посредством огласних табли и постављањем одређених
 садржаја на интернет презентације Школе. 
 Школа располаже са укупно 13 лица као ненаставног особља, што представља довољан број (Табела
10.1 – Прилог 9.д) у складу са стандардима за акредитацију Школе, а чији квалитет рада се такође
вреднује полугодишним анкетама студената. Правилником о систематизацији радних места
 дефинисана je стручнa спремa за свако конкретно радно место. 
 Школа обезбеђује ненаставном особљу повремено образовање и усавршавање у складу с потребама
(Прилог 10.5). 
Оцена испуњености стандарда: Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац је
у целости испунила захтеве постављене Стандардом 10.
1. Статутом Школе прецизно је дефинисан орган управљања и орган пословођења Школом,
дефинисане су надлежности органа управљања и надлежности органа пословођења Школом као
и њихова одговорност. Орган управљања ради према усвојеном Пословнику о раду;
2. Организационе јединице у Школи, њихова структура и делокруг рада утврђени су Статутом
Школе, Правилником о организацији и систематизацији послова у Школи, у складу са Законом;
3. Школа прати и вреднује квалитет организације и управљања високошколском установом;
4. За праћење и оцењивање рада запослених у ваннаставној организационој јединици уведено је и
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подношење извештаја на бази редовних анкета (Прилог 10.4);
5. Услови за заснивање радног односа дефинисани су, у складу са законом Правилником о
организацији и систематизацији послова који се примењује у раду Школе;
6. Информације о раду стручне службе Школе, као и органа управљања доступни су студентима,
запосленима и јавности путем огласних табли и на интернет презентацији Школе;
7. Школа је обезбедила број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за
акредитацију;
8. Школа је обезбедила органу управљања и ненаставном особљу едукације и усавршавање
(реализована је обука за рад на рачунарима, као и учење енглеског језика);
9. Избор чланова Студентског као и његов рад обавља се у складу са Правилником о раду
студентског парламента.
10. Савет Школе по Статуту Школе има седамнаест (17) чланова. Једанаест (11) чланова бирају сви
запослени Школе тајним гласањем и то из реда запослених у Школи са пуним радним временом,
три (3) члана бира Студентски парламент Школе, a три (3) члана именује оснивач, Влада
Републике Србије. Савет Школе се конституише према Статуту и Пословнику о раду Савета
Школе. У фази конституисања Савета, најпре се верификују мандати изабраних чланова Савета а
за представнике у Савету Школе из редова оснивача констатује се да Влада Републике Србије
није делегирала три (3) члана. Пре избора Председника и заменика Савета, чланови Савета са
верификованим мандатима, до сада су доносили одлуку да надполовична већина чланова Савета
за доношење одлука буде девет (9), како би се избегла могућност оспоравања легитимитета
Савета. Овако конституисан Савет доноси одлуке са надполовичном већином од девет (9)
гласова, што је статистички строжи критеријум, али са аспекта јавног мњења може бити
афирмативан за ову високошколску установу.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ

СЛАБОСТИ

 Надлежности и одговорности органа

 Вреднује се и анализира квалитет рада

управљања и органа пословођења дефиниса-

органа управљања и пословођења али не

не Статутом Школе +++

постоје корективне мере за евентуалне уочене

 Организациона шема са организационим јединицама Школе, њихова структура и
делокруг рада дефинисани

су Статутом

Школе и Правилником ++
пословођења и стручних органа повећава
ефикасност управљања Школом +++
за

у

раду

и

такав

случај

није

дефинисан одговарајућим правилником ++
 Незаинтересованост студената за рад
органа управљања и особља које пружа

 Синергија органа управљања, органа

 Комисија

слабости

обезбеђење

ненаставну подршку +
 Недовољна

усклађеност

аката

Студентског парламента у којима треба јасно

квалитета

прецизирати задатке и циљеве студената у

прати и анализира рад ненаставног особља

погледу учешћа представника студената у

методом анкета ++

органу управљања, комисије за обезбеђење

 Услови и поступак заснивања радног
односа

дефинисани

организацији

и

су

Правилником

систематизацији

о

квалитета и

вредновања квалитета

рада

ненаставне подршке ++

послова

Школе +++
 Статутом

Школе

дефинисана

је

транспарентност у раду ++
 Школа

обезбеђује број и квалитет

ненаставног особља у складу са стандардима
за акредитацију +++
 Школа

обезбеђује

усавршавање

и

едукацију ненаставно особље у складу с
потребама ++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА

МОГУЋНОСТИ
 Обезбедити

чешће

и

перманентно

 Чланове

образовање и усавршавање запослених у

ненаставног

стручној служби и друго ненаставно особље

семинаре и едукације

уз коришћење примера из позитивне праксе
високошколских установа у ЕУ ++
 Анализирати организационe моделe и

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ

органа
особља

управљања

и

ваннаставног

особља

страних

осавремењавања

анкете

серијом

информациони

систем

едуковати студентe o значају њихове активне

питања о раду органа управљања

стручне службе Школе, посебно студент

непристрасне оцене квалитета рада органа

сервис

управљања и ненаставног особља

 Преко

Студентског

парламента

 Ангажовати стручне службе као помоћ

и

студентској оранизацији у допуни и измени

еминетних државних универзитета у циљу
усклађеног

методу

стручне

квалификациону структуру органа управљања

 Проширити

на

 Побољшати

слати

и

њихових аката

сопственог

модела.
СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ

ОПАСНОСТИ

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
едукацију

 Поред методе санкција, тј. изрицања

иновирање нормативних аката који се тичу

запослених из области прописа који се

мере упозорења и усмених опомена увести и

рада

односи

стручну

методе похвале, као и стимулације како би се

едукацију неопходну за рад према радном

повећало ангажовање ненаставноg особљa у

месту на које су распоређени

обављању радних задатака

 Непраћење савремених трендова и не
ургана

управљања

и

ненаставне

подршке
 Стручно

„застаревање“

ненаставног

 “Информатичко

на

њихов

 Спроводити

особља ++
ненаставног особља ++

 Спроводити

застаревање“

континуалну
рад,

као и

континуалну

едукацију

 Израдити

и

применити

модел

за

запослених из области коришћења нових

запослене из редова ненаставног особља

рачунарских програма неопходних за рад, али

уколико одбијају да се едукују, с обзиром да

и у погледу унапређења базе података:

се едукацијом повећава ефективност у раду

студената,

запослених,

имовине,

опреме,

библиотечких ресурса, реализације и учешћа
на пројектима, научних и стручних база и др..
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10
1. Потребно је усавршити и разрадити мере за праћење организације и управљања високошколском
установом, компаративном анализом са одговарајућим решењима из међународних стандарда.
2. Јавност у раду и деловању органа управљања и ненаставног особља, као меру популаризације
Школе, повећати применом интернет и фејсбук странице и и учинити екстерно јавним анализу
садржаја "кутије за примедбе".
3. Обезбедити перманентно образовање и усавршавање стручних служби и ненаставног особља, а
сходно потребама Школе.
4. Анкетe студената о квалитету студија и студијских програма проширити садржајем који
омогућава бољу процену квалитета рада органа управљања и рада секретерјата.
5. Увести критеријуме за праћење рада ненаставног особља у виду подошења полугодишњег
извештаја, на крају сваког семестра, од стране ненаставног руководиоца којим се вреднује рад
запосленог на основу дефинисане радне обавезе по уговору о раду. Извештај треба да садржи
просечну оцену о раду запосленог, као и предлог стимулативних мера у циљу повећања радне
ефикасности.
6. Омогућити запосленима Школе и Студенском парламенту, да путем анкете могу оценити рад
органа управљања и ненаставног особља.
д) Показатељи и прилози за стандард 10
Табела 10.1 Број ненаставног особља стално запослених у високошколској установи у оквиру
одговарајуће организационе шеме Школе
Прилог 10.1 Статут Високе техничке-технолошке Школе струковних студија Крушевац
Прилог 10.2 План рада Школе који се усваја на почетку сваке године
Прилог 10.3 Правилник о организацији и систематизацији послова Високе техничко-технолошке школе
струковних студија Крушевац (у архиви Школе)
Прилог 10.3.1 Шематска организациона структура Школе

Прилог 10.4 Анкетни листић и извод из извештаја о спроведеним анкетама о квалитету рада органа
управљања и ненаставне подршке за период 2014/2015 и 2015/2016.
Прилог 10.4.1 Анкетни листић и резултати анкете о квалитету рада органа пословођења спроведени
2012. године по старом моделу вредновања
Прилог 10.4.2 Презентација о спроведеним анкетама о квалитету рада органа управљања и ненаставне
подршке за школску 2011/2012 годину
Прилог 10.5 Правилник о стручном усавршавању радника школе
Прилог 10.6 Пословник о раду Савета Школе
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме
а) Опис тренутног стања, анализа и процена стандарда 11
Сви облици наставе и научноистраживачки и стручни рад у Школи реализују се на локацији у
објекту у ул. Косанчићева 36, са укупном бруто површином од 1542,01 m2 ( Табела 11.1, Прилог 11.2).
Овај простор омогућава несметано извођење наставе на акредитованим студијским програмима
струковних студија који се реализују у Школи. Простор за извођење наставе, слушаонице, сале,
лабораторије, читаоница којим располаже Школа површине је 892,63 m2. Површина простора за
наставно и друго особље, комуникације, степеништа, магацини и сл. износи 598,38 m2. Библиотека са
читаоницом са 30 места површине 51m2. Број студената на акредитованим студијским програмима свих
нивоа студија је 312. Наставни рад организован је у једној смени (Прилог 11.1). Бруто површина по
студенту износи 4,94 m2, (1542,01 : 312 = 4,94 m2), чиме је стандард који прописује Национални савет за
високо образовање од неопходних 4 m2 (односно 2 m2 за рад у две смене) по студенту у потпуности
испуњен (Прилог 11.1). Укупан број расположивих места (слушаонице, сале, лабораторије, читаоница)
за студенте је 530, што значи да сваком студенту припада 1,7 места (530:312=1,7).
Последњих година је много учињено у циљу побољшања стања објеката и услова рада у Школи,
као и осавремењавање простора и опреме, и то:
 санирање унутрашњег простора Школе, 
 санирање кровне конструкције Школе, 
 замена прозора на другом спрату зграде на западној страни,

 реновирање радних површина, судопера и дигестора у лабораторијама у згради, 
 преуређење и опремање постојећег простора ради формирања мултимедијалне лабораторије,
 набавка новог намештаја и поправка старог, 
 опремање_амфитеатра, слушаоница и сала фиксним видео бимовима за извођење наставе у згради 
 уведен видео надзор, 
 набављена 10 рачунара у библиотеци намењена студентима. 
Школа поседује неопходну техничку, лабораторијску, информатичку и другу специфичну
опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе и научноистраживачки и стручни рад (Табела 11.2).
Опрема је лоцирана у следећим лабораторијама и кабионетима Школе:

Кабинет за информатику и програмирање сала 6, 

Кабинет за информатику и програмирање библиотека, 

Кабинет за информатику и програмирање слушаоница бр 14 б, 
 Лабораторија за прехрамбену технологију, физичку хемију и биохемију, 
 Лабораторија за фармацеутску технологију, општу, неорганску и аналитичку хемију,
 Лабораторија за физику, физичка мерења и заштиту на раду,
 Лабораторија за заштиту животне средине,
 Кабинет за микробиологију и технолошке операције.
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Оцена испуњености Стандарда: Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац је у
целости испунила захтеве постављене Стандардом 11, јер:
1. Поседује просторне капацитете: сале, слушаонице, лабораторије, кабинете, библиотеку са
читаоницом и други простор за квалитетно обављање наставне и стручно-истраживачке
делатности,
2. Власник је информатичке, техничке, лабораторијске и друге специфичне опреме која обезбеђује
извођење наставе на свим нивоима студија,
3. Континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама,
4. Свим запосленим наставницима, асистентима, сарадницима и студентима установа обезбеђује
неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и информационим
технологијама, за наставне и стручно-истраживачке сврхе путем академске мреже,
5. Поседује 2 компјутерске сале са 42 места и 10 места у библиотеци са читаоницом, које су такође
доступне студентима и наставном особљу.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ:

СЛАБОСТИ:

 Просторни капацитети усклађени са
бројем студената. +++
 Техничка,

 Недовољно

замењена

и

иновирана

опрема у лабораторијама за извођење наставе

информатичко-рачунарска,

лабораторијска и друга опрема за извођење
наставе у школи је задовољавајућа +++
 Настава се организује у једној смени,
пет дана у недељи. +++

и научноистраживачки и стручни рад.++
 Високи

материјални

трошкови

за

одржавање зграде (пре свега грејање) ++
 Недовољна климатизација простора у
згради. +++

 Компјутерске лабораторије (сале) имају
адекватан простор и опрему. +++
 Наставно особље и студенти имају
приступ различитим врстама информација у
електронском облику преко академске мреже
КОБСОН,

у

библиотеци,

компјутерским

салама, кабинетима, и од куће. +++
 Јасан концепт развоја и модернизације
Школе.+++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА

МОГУЋНОСТИ:
 Набавка додатне опреме из донација и
пројеката

за

унапређење

наставе

и

научноистраживачког и стручног рада.+++
 Унапређење опремљености са циљем

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ

 Набавити одговарајуће компјутерске
програме и пратећу опрему за електронско

 Израдити

учење и наставни рад
 Обезбедити електронско пријављивање
испита

увођења метода учења на даљину.++
 Проширење научноистраживачких и
стручних услуга.++
 Обезбеђење бежичног интернета у свим

и

обим

и

практичне

квалитет
наставе

континуираном набавком савремене опреме.

електронске

консултативну

виртуелне

лабораторијске

вежбе за студијске програме технологија и
 Континуирано

радити

на

уређењу

постојећег простора и набавци савремене
лабораторијске

опреме

за

примену

савремених инструменталних и аналитичких

просторијама зграде. +++
 Обезбеђење

електронску

заштита животне средине

 Проширити
истраживања

 Развити

наставу са студентима

метода

пријаве

 Опремити учионицу за практични рад

испита, електронско вођење картона испита.
+++
ОПАСНОСТИ:
 Недостатак финансијских средстава ++
 Опадање интересовања кандидата за
студирање (због положаја индустрије, и сл.).
++

из стидијског програма технологија.
СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Укључивање наставника и сарадника у
домаће и иностране пројекте,

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Улагање

у

наставном

простору

у

приземљу зграде и опреми у њему.

 Укључивање одређеног броја студената
у научноистраживачки, стручни и наставни

 Појава конкурената са приближним или

рад.

слабијим квалитетом услуга студирања.++
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета:
1. Према приоритетима, Школа треба да сачини план за обнављање лабораторијске, информатичке и
друге опреме за реализацију акредитованих студијских програма у циљу њиховог јачања и
унапређења квалитета.
2. Континуирано радити на обезбеђењу додатних средстава за уређење постојећег простора, као и на
набавци савременије опреме.
3. Посебну пажњу посветити уређењу простора за извођење практичне наставе, као основе за студирање
струковних студија.
4. Интензивније укључивање наставника, асистената и сарадника у националне и међународне пројекте
преко којих би се обезбедила савременија опрема за научноистраживачки и стручни рад.
д) Показатељи и прилози за стандард
Табела 11.1 Укупна површина (у власништву Школе) са површином објеката (амфитеатар, учионице,
лабораторије, кабинети, скриптарница, просторије за наставнике, просторије за стручну службу и
просторија органа пословођења)
Табела 11.2 Листа опреме у власништву Школе која се користи у наставном процесу и стручноистраживачком раду
Прилог 11.1 Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим студијским програмима
Прилог 11.2 Доказ о просторним капацитетима и власништву над зградoм Школе.
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Стандард 12: Финансирање
а) Опис тренутног стања, анализа и процена стандарда 12
Финансијска средства Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу
базирају се на средствима која обезбеђује оснивач (Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
и средствима стеченим на основу сопствених прихода Школе (у складу са законом).
Средстава оснивача обезбеђују финансијску стабилност, што се реализује акредитацијом
студијских програма на основним струковним студијама, испуњавањем уписних квота за прву годину
студија и уписом оптималног броја студената на вишим годинама студија у статусу буџетских студената.
Финансирање Школе, дефинисано је следећим прописима:
- Закон о високом образовању, 
- Уредба о нормативима и стандардима услова рада високих школа, Уредба о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и Статут Школе.
Статутом Школе чл. 72 и 73 прецизиран је начин финансирања и коришћења финансијских
средстава. Срeдствимa Шкoлa упрaвљa сaмoстaлнo. Шкoлa стичe срeдствa зa oбaвљaњe свoje дeлaтнoсти
у склaду сa зaкoнoм из слeдeћих извoрa:
1. срeдствa кoje oбeзбeђуje oснивaч (из буџeтa);
2. шкoлaринe;
3. дoнaциjе, пoклoни и зaвeштaњa;
4. стручни рaд;
5. прojeкти и угoвoри у вeзи сa рeaлизaциjoм нaстaвe, истрaживaњимa и кoнсултaнтским услугaма;
6. нaкнaдa зa кoмeрциjaлнe и другe услугe;
7. oснивaчка прaвa и из угoвoрa сa трeћим лицимa;
8. пословно-техничка сарадња;
9. и други извoри у склaду сa зaкoнoм.
Сaвeт Шкoлe je oдгoвoрaн зa нaмeнскo и eкoнoмичнo трoшeњe срeдстaвa дoдeљeних из буџeтa,
док сoпствeним прихoдимa Шкoлa рaспoлaжe у склaду сa зaкoнoм. Школа има вишегодишње планове за
финансирање (у форми Захтева за основна средства и Захтева за финансирање текућих расхода) који се
достављају Министарству и представљају основу за доношење буџета Школе. Средства за обављање
делатности у току једне школске године обезбеђују се на основу плана рада Школе, а на основу Уредбе о
нормативима и стандардима услова рада високих школа за делатности које се финансирају из буџета
Републике (Сл. гласник РС, бр. 15/02, 100/04, 26/05 и 38/07).
Школа из сопствених прихода обезбеђује средства на основу школарина самофинансирајућих
студената, учешћем на међународним пројектима (ТЕМПУС) и од осталих накнада. На овај начин
обезбеђују се финансије за набавку опреме која служи за потребе наставе.
Начин финансирања Школе (у %), у претходне две године реализован је на следећи начин: у 2014.
години средства која обезбеђује Република Србија као оснивач 82.6 % а сопствена средства од школарина
и др. 16.6 %, док је у 2015. години дошло до незнатног одступања у корист повећања средстава од стране
оснивача
(83.4 %), с обзиром да је финансирање из сопствених прихода и др. износило 16.6 %.

Распоређивање финансијских средстава планира Савет Школе, што остварује финансијску
стабилност и ликвидност Школе. Школа усваја финансијски план (Прилог 12.1) којим планира распоред и
намену финансијских средстава. У претходној пословној години Школа је остварила позитивно
пословање, што је изказано финансијским извештајем (Прилог 12.2). Финансијски извештај Школе који
припрема рачуноводство (Правилник 12.3) разматра Наставно веће и даје предлог Савету Школе, који
доноси одлуку о његовом усвајању. Јавност и транспарентност извора финансирања и начина употребе
финансијских средстава остварује се кроз извештај о попису имовине, план јавних набавки и годишњи
финансијски извештај који усваја Савет Школе, доступан је јавном увиду.
Стратегија Школе подразумева развој и модернизацију наставног процеса кроз унапређење
квалитета наставе, набавком савремених основних средстава, подстицањем научноистраживачког и
стручног рада, финансирање стручне литературе, присуства на одговарајућим научним и стручним
скуповима и симпозијумима и финансирање презентације резултата истраживања. Овакве тенденције се
не могу реализовати, јер је покривеност материјалних трошкова Школе од стране Оснивача недовољна за
реализацију свих наведених активности.
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Оцена испуњености стандарда: Финансирање Школе обезбеђује се финансирањем из буџета и
из сопствених прихода. Транспарентност у коришћењу финансијских средстава, финансијска стабилност
и позитивно пословање Школе постиже се благовременом реализацијом свих приспелих обавеза и
реалним финансијским планирањем, као и рационалним коришћењем поменутих извора финансирања.
Закључак је да су извори финансирања Високе техничко-технолошке школе струковних студија
Крушевац стабилни, тако да су захтеви Стандарда 12 испуњени у целини.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ:

СЛАБОСТИ:

 Финансијска средства неопходна за

 Средства

опредељена

у

буџету

реализацију наставног процеса обезбеђују

Републике Србије за реализацију наставно-

се из буџета Републике Србије, што даје

научног

дугорочну сигурност у финансирању. +++

реализацију свих планираних активности и

 Школи

је

остављена

законска

процеса

су

недовољна

за

финансирање трошкова. ++

могућност да из сопствених прихода
обезбеди део финансијских средстава за
финансирање. ++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА:

МОГУЋНОСТИ:
 Према Закону о високом образовању
Школи

је

остављена

могућност

да

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ:

 Настојати да се у буџету Републике
Србије

обезбеде

већа

средства

за

 Пружањем

накнадом за комерцијалне и друге услуге

финансирање делатности образовања у

обезбедити

обезбеди додатна финансијска средства за

Школи

средстава.

 Настојати да се из буџета Републике

финансирање. +++
 Школа

и

што

више

 Јасно прецизирати

сопствених

активности

на

Србије финансирају материјални трошкови

промоцији Школе које би довеле до

цију активности којима би се увећали

према

повећања броја уписаних студената а тиме

сопствени приходи Факултета +++

Водовод и др.) у пуном износу.

 Приступ
финансирање

има капацитете за реализа-

комерцијалних

консултантских услуга трећим лицима

фондовима
међународне

ЕУ

јавним

предузећима

(Топлана,

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ:
 Тежити да се обезбеди уједначени
прилив средстава из буџета и сопствених

ваних за студирање у Школи, упркос

прихода, како се у случају мањег прилива

ниским школаринама. +++

са неког од извора финансирања не би

 Конкуренција пре свега приватних
смањивање

уз

критеријума

већег

прилива

оснивача, тако и од стране самофинан-

 Могуће је да економска криза утиче

факултета,

обезбеђења

научне

на смањење броја студената заинтересо-

и

до

финансијских средстава како од стране

активности и привредне сарадње. +++
ОПАСНОСТИ:

школа

и

за

сирајућих студената
СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ:
 Испитати могућности за смањење
непотребних издатака Школе.

угрозила стабилност финансирања Школе.

драстично
оцењивања

студената (што би значило мање трошкове
студирања), може умањити број уписаних
студената на првој години Школе. ++



ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
1. Јасно одредити и реализовати активности које би обезбедиле повећање броја уписаних студената по
годинама студија, јер од броја уписаних студената зависи финансирање Школе из буџета Републике
Србије.
2. Сарадњу са релевантним привредним субјектима довести на виши ниво како би се повећао приход од
сопствених средстава које Школа остварује пружањем комерцијалних услуга.
3. Руководство Школе би требало да предложи и обезбеди нове могућности за реализацију инвестиције
(наменска адаптација поткровља) и материјалне трошкове наставног процеса од оснивача, локалне
заједнице и других потенцијалних извора.
4. Школа треба да затражи планове и извештаје од комисија задужених за сарадњу са привредом и за
учешће на пројектима и обезбеђивање донација.
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д) Показатељи и прилози за стандард 12
Прилог 12.1 Финансијски планови за 2015. и 2016. годину
Прилог 12.2 Извештај о финансијском пословању за период 01.01.2015. – 31.12.2015. године
Прилог 12.3 Правилник о рачуноводству
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
а) Опис тренутне ситуације
Статутом Школе, Стратегијом обезбеђења квалитета, Правилником о обезбеђењу квалитета и
Правилником о раду Комисије за обезбеђење квалитета обезбеђено је учешће студената у спровођењу
стратегије, стандарда и процеса обезбеђења квалитета (Прилог 13.1).
Функција студената у процесу обезбеђења квалитета остварује се радом Студентског парламента,
студентских представника у органима и стручним телима Школе (Савет Школе и Комисија за обезбеђење
квалитета). Студентски парламент одржава седнице на којима расправља о студентским питањима и
делегира представнике студената у телима и органима Школе и брине о заштити права и интереса
студената. Укључивање студената у процес, контроле, унапређивања и обезбеђења квалитета остварује се
кроз имплементацију студената у процесе унапређења студијских планова и програма, креирања,
реализације, евалуације наставног процеса и побољшању метода оцењивања.
Комисија за обезбеђење квалитета врши анкетирање студената свих година на крају сваког
семестра, тј. два пута годишње, о питањима квалитета студијских програма, наставног процеса,
литературе, библиотечких и информатичких ресурса, педагошког рада наставника, сарадника и услова
рада, као и раду осталих школских служби. Резултати овог оцењивања представљају неке од смерница
налажења мера за унапређивање наставног процеса.
Оцена испуњености стандарда:
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац обезбедила је реализацију
стандарда постављених стандардом 13, кроз:
1. Могућност презентовања мишљења студената о стратегији, стандардима, поступцима и
документима којима се обезбеђује квалитет рада Школе.
2. Активно учешће представника студената у раду Комисије за обезбеђење квалитета Школе,
чиме се подстиче њихово самостално деловање кроз Студентски парламент;
3. Анкета којом се испитују ставови студената о питањима из свих области које се проверавају у
процесу самовредновања представља значајан елемент самовредновања Школе. Обрађени резултати
спроведених анкета доступни су јавном увиду и укључују се у целокупну оцену самовредновања и оцену
квалитета;
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ
 Активно учешће студената у процесу

СЛАБОСТИ
 Недовољна мотивисаност студената

самовредновања и оцењивања квалитета

за квалитетно учешће у процесу евалуације

даје реалнију слику квалитета Школе и

и унапређење квалитета +

формирању предлога корективних мера у
случају недовољне испуњености стандарда
квалитета/+++
 Активно

учешће

студената

у

органима Школе и стручном телу за
МОГУЋНОСТИ
 Активније и

креативније

учешћа

обезбеђење квалитета +++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА
 Добијање сугестија од стране

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ
 Едукација студената о предностима и

студената у раду Комисије за обезбеђење

студентског парламената за нови садржај

значају њиховог активног учешћа у раду

квалитета +++

упитника, области и термина вредновања

стручних тела Школе

 Анкетирање студената о питањима из
свих области које се проверавају у процесу

квалитета Школе +++
 Увести

електронски

начин

самовредновања ++
ОПАСНОСТИ
 Недовољна мотивисаност студената

вредновања квалитета од стране студената
СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Интензивнија едукација студената о

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Директном комуникацијом стално

да објективно искажу своје мишљење у

предностима и значају њиховог активног

упознавати студенте са одлукама стручних

процесу провере квалитета +

ангажовања

 Неозбиљан

приступ

студената

процесу самовредновања може изазвати

изношења

тела Школе и ефектима корективних мера

мишљења у процесу самовредновања и

и

објективног

које се односе на унапређење квалитета

оцењивања квалитета Школе

наставног процеса и стандарда студената

искривљену слику о квалитету +++
 Незадовољство студената предузетим
активностима

у

циљу

побољшања

квалитета наставног процеса на основу
резултата

самовердновања,

што

може

резултирати смањењем броја студената
који се укључују у процес самовредновања
+++

ц) Предлог корективних мера:
1. Спроводити сталну едукацији и мотивацију студената о предностима и значају њихове
ангажованости у раду органа и стручних тела Школе, односно предностима и значају
објективног изношења мишљења и ставова у процесу самовредновања и оцењивања квалитета
2. Анкетирање путем електронског изјашњавања
3. Анкетирање дипломираних студента у циљу добијања повратних информација које би дале
целовитију слику квалитета наставног процеса и унапређење квалитета наставних планова
4. Повећати улогу студената у процесу унапређења наставног процеса
5. Директном комуникацијом информисати студенте о одлукама стручних тела Школе које се односе
на унапређење квалитета наставног процеса и стандарда студената
6. На основу резултата анкета предузети корективне мере и уважити сугестије студената
7. Побољшати информисаност кроз ажурирање интернет презентације и фејсбук странице Школе
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д) Показатељи и прилози за стандард 13

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.1.1 Учешће студената у Комисији за обезбеђење квалитета – Правилник о обезбеђењу
квалитета Школе,
Прилог 13.1.2 Учешће студената у Савету Школе – Извод из Статута Школе који се односи на избор
чланова Савета Школе (чланови 47 и 48)
Прилог 13.2 Извештаји о резултатима студентског вредновања
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Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
a) Опис стања, анализа и процена стандарда
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац поседује систем обезбеђења
квалитета који је дефинисан одредбама Статута Школе (чл 12), Стандардима квалитета Националног
Савета и Правилником o стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у Високој техничкотехнолошкој школи струковних студија у Крушевцу (Прилог 14.2), Стратегијом обезбеђења квалитета
(Прилог 14.3) и политиком коју спроводи заснованој на овом документу. У складу са овом политиком
усвојеном са акредитационим циклусом 2007. године, на предлог директора Школе Наставно веће
усвојило је на својој седници 29.06.2009. године, Правилник о самовредновању и контроли квалитета
Високе хемијско-технолошке школе струковних студија у Крушевцу (Прилог 14.4) и формирало
Комисију за обезбеђење квалитета. Стриктним поштовањем тог Правилника и формирањем Комисије за
обезбеђење квалитета обезбеђени су услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и
обраду података потребних за вредновање и оцену квалитета у свим областима које су предмет
самовредновања. На седници Наставног већа од 18.06.2013. године усвојен је и Акциони план (Прилог
14.5) са предвиђеним субјектима, роковима и процедурама (посебно су разрађене у Правилнику о
обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних студија Крушевац (Прилог 14.6))
за самовредновање и оцењивање квалитета Високе техничке-технолошке школе струковних студија
Крушевац.
У међувремену до данас донета су и сва остала потребна документа из области обезбеђења,
провере и унапређења квалитета, која се примењују за вредновање педагошког рада наставника,
асистената и сарадника од стране студената, вредновање резултата научно и стручно истраживачког
рада, литературе, квалитета студијског програма, оцену квалитета ненаставне подршке и рада
ненаставног особља, примену критеријума за избор наставника, асистената и сарадника, полагање
испита и израду и одбрану завршних радова и сл..
Процес самовредновања и оцењивања квалитета рада Високо техничке-технолошке школе
струковних студија Крушевац први пут је урађен 2009. године (Прилог 14.6) са допуном из 2010. године.
Од првог циклуса акредитације до данас, Школа предузима све активности сталног праћења успешности
студирања и обезбеђује услове за рад свим субјектима у процесу обезбеђења, провере и унапређења
квалитета.
Почевши од школске године 2007/2008 врши се редовно праћење испуњености свих стандарда
квалитета. У оквиру поступака обезбеђења квалитета обавезно се анкетирају студенти. Резултати анкета
се разматрају на састанцима Комисије за обезбеђење квалитета. Комисија констатује слабости и
недостатке и формулише предлоге корективних мера, које затим шаље Наставном већу Школе на
усвајање, а потом руководиоцима већа студијских програма на реализацију и предузимање мера за
евентуално уочене недовољно добре показатеље квалитета у односу на постављене циљеве. Предлоге
корективних мера заједно са Извештајем урађеним од стране Комисије за обезбеђење квалитета
разматра и усваја Наставно веће, а за њихову реализацију задужени су руководиоци студијских
програма и директор Школе. Сви документи које у току прикупљања и анализе података направи
Комисија за обезбеђење квалитета, стављају се путем огласних табли и интернет презентације на увид
свим запосленима Школе и студентима. На овај начин, они могу да утичу на одлуке и сам систем
квалитета кроз директну комуникацију са Комисијом за обезбеђење квалитета или кроз своје учешће у
раду Савета Школе. Релевантне материјале о вредновању и оцени квалитета Комисија истиче на
интернет страници Школе. Резултати се такође достављају стручној служби и студентској организацији.
Школа има сарадњу са респективним другим Школама на територији Србије, а преко Темпус
пројекта и са високошколским установама у иностранству које имају искуство у едукацији студената,
истраживању и систематском праћењу и провери квалитета, као и са привредним субјектима у ближем и
ширем окружењу.
У складу са Стратегијом обезбеђења квалитета, Школа недовољно размењује позитивна искуства
и корисне методе рада са другим високошколским установама који се могу применити и у раду Високе
техничко-технолошке школе струковних студија Крушевац, као и то да не располаже довољним бројем
повратних информација од стране послодаваца и Националне службе за запошљавање о компетенцији
свршених студената.
Сва општа акта којима је регулисан систем обезбеђења квалитета, као и извештаји одговарајућих
комисија и органа Школе, доступни су јавности на интернет презентацији Школе.
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Оцена испуњености стандарда:
Висока техничко-технолошка школа струковних студија Крушевац успоставила је
организациону структуру и донела је све нормативне акте којима се обезбеђује спровођење прописаних
и усвојених Стандарда и Поступака за обезбеђење квалитета.
Постоје услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и обраду података
потребних за вредновање и оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.
О резултатима самовредновања редовно се упознавају сви запослени, студенти и јавност путем
стручних органа Школе и преко објављених докумената на интернет страници Школе.
На основу напред наведеног, може се констатовати да су захтеви Стандарда 14 у Високој
техничко-технолошкој школи струковних студија Крушевац у потпуности испуњени. Примена система
обезбеђења квалитета и реализација Стратегије обезбеђења квалитета, позитивна искуства других
високошколских установа, као и искуства стечена током овог процеса самовредновање, биће драгоцена
за остварење унапређења квалитета Школе у предстојећим процесима самовредновања.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
ПРЕДНОСТИ
 Установљен

континуитет

процеса

праћења и унапређења квалитета +++
квалитета

у

складу

са

стандардима и законом +++
проверу

свих

показатеља

 Сва документа и извештаји су доступни јавности на интернет страници Школе

 Руководство

је

заинтересовано

и

залаже се за унапређење система квалитета
 Промоција

културе

квалитета

и

спровођење мера у складу са усвојеним

самовредновања

 Користити веће кадровске и информатичке могућности у процесу контроле примене и испуњености стандарда квалитета

је

запошљавања +++
усаглашеност

међународна

и

размена

сарадња,

искустава

у

области система квалитета ++
провере

и

се

користе

обезбеђења

подаци

квалитета

за

планирање будућих активности +

самовредновања ++
СТРАТЕГИЈА ПОЈАЧАЊА

СТРАТЕГИЈА УКЛАЊАЊА СЛАБОСТИ

 Користити

искуства

и

стандарде

иностраних високошколских установа
 Урадити

ревизију

докумената

 Санкционисати непоступање по постојећим одлукама и правилницима и стиму-

из

области квалитета

лисати учешће запослених и студената на
пословима обезбеђења квалитета

рад

на

подизању

софтверске подршке
 Организовати
 Дефинисати

 Обезбедити повратне информације о
компетенцијама свршених студената преко

обуку

и

едукацију

запослених и студената

 Могућности ненаставног особља да

стране послодаваца и националне службе

унапређен од првог до другог циклуса

 Наставити

правилницима

 Не постоје повратне информације о

 Недовољно

+++

МОГУЋНОСТИ

на обезбеђењу квалитета рада Школе ++

 Недовољна

квалитета +++

 Поступак

немотивисаност

компетенцијама свршених студената од

 Утврђене процедуре и поступци за
периодичну

и

појединих субјеката у реализацији задатака

 Донета сва документа и мере за
обезбеђење

СЛАБОСТИ
 Неажурност

послодаваца

и

Националне

службе

запошљавања

додатне

мерљиве

 Остварити међународну сарадњу за

помогну у процесу контроле примене и

параметре за праћење квалитета исхода

област

испуњености стандарда

образовања и учења

руководиоца сектора за послове квалитета

квалитета

и

увести

место

пројекта
ОПАСНОСТИ
 Не постоји дефинисана администра-

СТРАТЕГИЈА ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Обезбедити административно-технич-

СТРАТЕГИЈА ЕЛИМИНАЦИЈЕ
 Заменити чланове Комисије

тивно-техничка

ку

обезбеђење квалитета који се недовољно

 Даља едукација и обука запослених и
студената у поступку спровођења активности самовредновања
 Искуства из реализованог Темпус

подршка

Комисији

за

праћење квалитета ++
 Недовољно

развијена

подршку

Комисији

за

обезбеђење

квалитета
свест

дела

 Спровести

за

ангажују
едукацију

студената

и

 Осавременити процедуре из области

запослених и студената о значају квалитета

запослених о значају система квалитета и

обезбеђења,

рада у складу са Болоњским принципима

стандардима

квалитета софтверским праћењем пара-

 У буџету Школе предвидети средства

++
 У задње три године није спроведен
поступак самовредновања +++

провере

и

унапређења

метара квалитета

за рад на пословима квалитета
 Поступак самовредновања спроводити према усвојеним Правилницима из
области обезбеђења квалитета

ц) Предлози за побољшање и планиране мере:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Користити искуства и стандарде иностраних високошколских установа,
Урадити ревизију докумената из области квалитета,
Наставити рад на подизању софтверске подршке,
Организовати обуку и едукацију запослених и студената,
Дефинисати додатне мерљиве параметре за праћење квалитета исхода образовања и учења,
Заменити чланове Комисије за обезбеђење квалитета који се недовољно ангажују,
Осавременити процедуре из области контроле квалитета софтверским праћењем параметара
квалитета.
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д) Показатељи и прилози за стандард:
Прилог 14.1 Извод из Статута који се односи на обезбеђење квалитета рада Школе
Прилог 14.2 Правилник o стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета у високој
техничко-технолошкој школи струковних студија у Крушевцу
Прилог 14.3 Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 14.4 Правилник о самовредновању и контроли квалитета Високе хемијско-технолошке школе
струковних студија у Крушевцу
Прилог 14.5 Акциони план Високе техничко-технолошке школе струковних студија у Крушевцу
Прилог 14.6 Правилник о обезбеђењу квалитета Високе хемијско-технолошке школе струковних
студија Крушевац
Прилог 14.7 Информације о активностима које обезбеђују системско праћење и проверу квалитета
рада Школе:
Прилог 14.7.1 Извештај о раду Школе за претходну годину
Прилог 14.7.2 Извештај о раду Комисије за издавачку делатност
Прилог 14.7.3 Презентација о успешности студената на предиспитним и испитним активностима у
школским годинама 2013/14 и 2014/15.
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