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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Самовредновање је редован процес који се у Београдској политехници спроводи у складу са 
одредбама члaна 17. Закона о високом образовању и одредбама Правилника о 
самовредновању и провери квалитета високошколских установа. Спровођење поступка 
самовредновања уређено је системом менаџмента квалитетом у Београдској политехници а 
дефинисано је Пословником о квалитету и процедуром МП-ПР-005, Самовредновање. 
Процедуром је предвиђено да се поступак самовредновања спроводи по редовном и 
ванредном поступку.  

Редовни поступак се спроводи сваке треће године у периоду који је дефинисан Пословном 
агендом. Редовни поступак самовредновања се спроводи у односу на стандарде дефинисане 
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 
установа и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма. У Београдској политехници редовни поступак 
самовредновања је спроведен у 2006. и 2009 години са одговарајућим извештајима – 
Извештај о самовредновању 2006. године и Извештај о самовредновању у 2009. године. 

Ванредни поступак самовредновања се, према процедури МП-ПР-005, Самовредновање 
спроводи на основу иницијативе управног, руководећег или стручног органа Школе о 
потреби спровођења поступка самовредновања у којој се дефинише оквирни обим и садржај 
самовредновања.  

Крајем 2010. године и почетком 2011. години Комисија за акредитацију и проверу квалитета 
је објавила Општа упутства за припрему извештаја о сaмовредновању високошколске 
установе: 
http:/www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Uputstva_i_smernice_za_samovrednovanje_U
PUTSTVA_ZA_USTNOVU.pdf 
На седници Савета за квалитет Београдске политехнике, од 10.02.2011., у склопу разматрања 
одредби Општих упутстава, покренута је иницијатива за покретање ванредног поступка 
самовредновања. Одлуком директора школе бр. 110/2 од 10.02.2011. године покренут је 
поступак ванредног самовредновања и одређен радни тим у саставу: 

- проф. др Боривоје Родић, директор школе, председник радног тима 
- проф. др Живко Стјеља, заменик директора 
- др Ковиљка Бањевић, координатор за наставу 
- мр Александра Настасић, руководилац службе квалитета 
- мр Миодраг Милосављевић, руководилац службе техничке подршке 
- проф. мр Миодраг Tодоровић, руководилац одсека за графичку технологију 
- проф. др Драгослав Угарак, руководилац одсека за безбедност и здравље на раду 
- проф. др Шимон Ђармати, руководилац одсека за заштиту животне средине 
- проф. др Драгутин Јовановић, руководилац одсека за менаџмент квалитетом 
- проф. мр Душко Трифуновић, руководилац одсека за графички дизајн 
- мр Раде Пејовић, руководилац одсека за модни дизајн производа од коже 
- проф Александар Кутрички, руководилац одсека за индустријски дизајн 
- мр Зорица Барош, председник издавачког савета Београдске политехнике 
- Сузана Ђекић, помоћник директора за опште и правне послове 
- Десанка Милојковић, руководилац студентске службе 
- Светлана Добриловић-Кошанин, шеф рачуноводства 
- Владимир Зечевић студент, представник студената 

Самоврeдновање је реализовано у периоду март 2011. – април 2011. у складу са Програмом и 
планом ванредног самовредновања. 
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БЕОГРАДСКОЈ ПОЛИТЕХНИЦИ  

Назив Школе Висока школа струковних студија – Београдска 
политехника 

 

Скраћени назив  Београдска политехника 

Седиште  Београд, ул. Бранкова бр.17 

Назив на енглеском језику  Belgrade Polytechnic 

Интернет адреса  www.politehnika.edu.rs 

Е-mail info@politehnika.edu.rs 

 

Образовно-научна поља 
Техничко-технолошко 

Уметност 

 

Школа је правно лице у статусу самосталне високошколске установе са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.  

Оснивач Школе је Република Србија. 

Школа је регистрована код Трговинског суда у Београду, под бројем регистарског улошка  
5 – 351 -00. 

Визија 

Висока школа струковних студија – Београдска политехника међу водећим установама у високом 
струковном образовању.  

Мисија 
Чврсто утемељени на општим и усмерени ка актуелним циљевима постављеним у друштвеним, 
економским и интелектуалним захтевима окружења – мисију Школе видимо у обезбеђивању 
приступачног, доступног, висококвалитетног образовања, стављајући потребе студената у центар 
свог рада. Установа са значајном друштвеном улогом, Школа види суштину сопственог деловања у 
усмерености ка испуњењу захтева социјалних партнера. 

Посвећени смо стварању, преносу и размени знања, вештина и способности потенцирајући знање 
као основну вредност која прожима све наше делатности – високо образовање, истраживачко-
развојни и уметнички рад, и сарадњу са окружењем. 

Ослaњajући се на дугогодишњу традицију, градимо Школу чија се изузетност огледа у образовању 
стручњака у оквиру специфичних, примењених области, Школу која је препознатљива по 
дипломираним студентима, лидерима у професионалном свету. У образовном простору, исход 
нашег рада је високообразовани кадар усмерених знања и вештина оспособљен за непосредно 
укључење у радни процес.  

Посвећеност квалитету образовања истичемо као основни циљ, а резултате непрекидно 
преиспитујемо у односу на степен задовољења потреба и захтева студената и партнера.  
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2.1. Историјат школе 

Настојећи да нађе решење за проблеме кожарско-прерађивачке инудстрије, Народна 
скупштина, НР Србије оснива Вишу техничку обућарску школу, са седиштем у Београду. 
Школа је основана Законом о оснивању Више техничке обућарске школе у Београду, 1. јула 
1959. године. Савет за просвету НР Србије, својим решењем бр. 6761/11 од 14. октобра 1959. 
године, одредио је да школа може да почне са радом 1. новембра 1959 . године. Из 
организационо-техничких разлога, школа је почела са радом 11. новембра 1959. године. 
Приликом оснивања, школа је имала два одсека: обућарски и кожно галантеријски.  

Много година после оснивања Школе, због изражених потреба кожарско-крзнарске 
индустрије за кадровима специфичног профила, одлуком Извршног одбора Републичке 
заједнице образовања СР Србије, од 6. новембра 1974. године, основан је кожарско-
крзнарски смер, тако да је од тада школа образовала кадрове за целу кожарско-прерађивачку 
индустрију.  

Развојем образовног процеса и његовим прилагођавањем захтевима индустрије, поред 
стручњака наведених профила, од 1980. године Школа је образовала стручњаке и за 
индустрију пластичних маса и гуме, индустрију папира, а на смеру Организација 
производње, образовани су стручњаци- Инжењери за одржавање средстава за рад, за разне 
индустријске гране. Реформом вишег и високог школства у СР Србији, у којој су многи 
стручни профили у вишим школама и на факултетима сједињени – укрупњени, у Школи су 
сагласно томе образовни профили сведени на мањи број, тако да је Школа образовала 
сручњаке VI1 степена стручне спреме, образовних профила: Инжењер технологије за обраду 
и прераду коже и крзна и Инжењер технологије за полимере. 

Поменуте 1980. године иновиран је наставни план и програм на смеру за производњу и 
прераду коже и крзна, тиме што је уведена Група за производњу кожне галантерије и 
конфекције. Овим је Школа почела да образује и стручњаке за производњу кожне 
конфекције (свршени студенти на поменутој групи су се образовали за производњу кожне 
галантерије и кожне конфекције). Пратећи потребе индустрије, Школа је од 1990. године 
почела да образује инжењере технологије за графичку индустрију. 

Од 1994. године у Школи се поред Инжењера технологије за обраду и прераду коже и крзна, 
Инжењера технологије за полимере и Инжењера технологије за графичку технологију, 
образују и Инжењери технологије за екологију, Инжењери технологије за управљање 
квалитетом и Инжењери за дизајн. Од те године у Школи се образовни процес одвијао на 
шест одсека: 1) Одсеку за обраду и прераду коже и крзна 2) Одсеку за технологију полимера 
3) Одсеку за графичку технологију 4) Одсеку за екологију 5) Одсеку за управљање 
квалитетом 6) Одсеку за дизајн, који је имао три смера – Смер за дизајн индустријских 
производа, Смер за графички дизајн и Смер за дизајн производа од коже. 

Трансформацијом и иновацијом наставног плана и програма, образовни процес се од 1999. 
године одвијао на три одсека: 1.Одсеку за технологију коже и полимера, са смеровима: Смер 
за прераду коже, Смер за прераду полимера, Смер за управљање квалитетом, Смер за 
екологију; 2. Одсеку за графичку технологију, није био структуиран по смеровима; и 3. 
Одсеку за дизајн, са смеровима: Смер за дизајн индустријских производа, Смер за графички 
дизајн, Смер за дизајн производа од коже. 

Исте 1999. године, наставни план и програм је иновиран и усклађен са актуелним потребама 
индустрије и новим научним и технолошким достигнућима, те су устројени смерови за 
менаџмент на постојећим одсецима. Овим је Школа почела да образује менаџере, који ће 
савременим методама управљати у индустрији. 
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Трансформација и иновација наставног плана и програма врше се и 2002. године. Студије, од 
ове године, трају три године, а образовни процес се одвија на три одсека: 1. Технолошком 
одсеку, са смеровима; Смер за прераду коже са: групом за: кожу и крзно, групом за обућу, 
групом за галлантерију и конфекцију; Смер за полимере, Смер за графичку технологију, 
Смер за заштиту животне средине; 2. Одсеку за менаџмент, са смеровима: Смер за 
производни менаџмент, Смер за менаџмент квалитетом, Смер за менаџмент заштитом 
животне средине, Смер за маркетинг менаџмент, Смер за пословно-техничке секретаре; 3. 
Одсеку за дизајн, са меровима: Смер за графички дизајн, Смер за дизајн индустријских 
производа, Смер за дизајн производа од коже.  

Од 2003. године у школи је успостављен и примењен систем менаџмента квалитетом на 
чијем се унапређењу континуално делује. 

Школа је у оквиру поступка акредитације јануара 2007 добила дозволу за рад као 
високошколска установа у области високог струковног образовања. 

2.2. Приказ актуелног стања 

Школа тренутно реализује студије у склопу два одељења (Одељење за технологију и 
Одељење за дизајн), у оквиру којих постоји девет одсека са укупно дванаест студијских 
програма, првог и другог степена. 

Преглед акредитованих студијских програма  

 Ниво Одељење Студијски програм Стручни назив 

1. 

О
сн
ов
не

 с
тр
ук
ов
не

 с
ту
ди
је

 

О
де
љ
ењ

е 
за

 т
ех
но
ло
ги
је

 

Технологија прераде и обраде 
коже Струковни инжењер технологије  

2. Прерада полимера Струковни инжењер технологије 

3. Графичка технологија Струковни инжењер технологије 

4. Безбедност и здравље на раду Струковни инжењер заштите на 
раду  

5. Заштита животне средине Струковни инжењер заштите 
животне средине 

6. Менаџмент квалитетом  Струковни инжењер менаџмента  

7. 

О
де
љ
ењ

е 
за

 д
из
ај
н 

Графички дизајн  Струковни дизајнер 

8. Дизајн индустријских 
производа Струковни дизајнер 

9. Дизајн производа од коже  Струковни дизајнер 

10. 

С
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ов
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О
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љ
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Иновационе технологије 
полимера 

Струковни инжењер технологије - 
специјалиста 

11. Графичка производња Струковни инжењер технологије - 
специјалиста 

12. Оцењивање усаглашености 
производа 

Струковни инжењер менаџмента - 
специјалиста 
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Број уписаних студената на дан 25.03.2011. 

Основне струковне студије 

Студијски програм Број активних студената 

Одељење за технологије 

Технологија прераде и обраде коже 11 

Прерада полимера 3 

Графичка технологија 177 

Безбедност и здравље на раду 108 

Заштита животне средине 196 

Менаџмент квалитетом 166 

Одељење за дизајн 

Графички дизајн 378 

Дизајн индустријских производа 212 

Модни дизајн производа од коже 112 

Свега 1363 

Специјалистичке струковне студије 

Студијски програм Број активних студената 

Одељење за технологије 

Оцењивање усаглашености производа 18 

Иновационе технологије полимера 3 

Графичка производња 40 

Свега 61 

УКУПНО 1424 

Стари студијски програми (пре акредитације) 

Свега 627 

 
Од оснивања 11. новембра 1959. године до 30. марта 2011. године укупно је на Школи 
дипломирало 4548 студената на студијама првог степена и 47 студената на специјалистичким 
студијама. 

Београдска политехника је успоставила и документовала, примењује и одржава систем 
менаџмента квалитетом и непрекидно га унапређује. Систем је сертификован у складу са 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 Системи менаџмента квалитетом - Захтеви, 
националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања као и 
смерницама IWA 2:2007(Е) Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 
9001:2000 in education. 
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3. ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ  
ОСИГУРАВА КВАЛИТЕТ 

Извештај је урађен у складу са Општим упутствима за припрему извештаја о 
сaмовредновању високошколске установе. 

Оцена испуњености стандарда обухвата налазе степена задовољења захтева из Правилника о 
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, 
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма, Препорука и допунских упутстава за припрему документације за 
акредитацију, септембар 2007, као и Општих упутстава за припрему извештаја о 
сaмовредновању високошколске установе.  

3.1. СТАНДАРД 1:  
СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

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

3.1.1. Опис тренутне ситуације 

У марту 2004. године, Виша политехничка школа је идентификовала потребу за јасним и 
осмишљеним дугорочним планирањем. Као резултат, инициран је рад на изради првог 
стратешког плана али, још значајније, и на дефинисању процеса стратешког планирања као 
још једног установљеног стандарда у вођењу школе. Резултат је био први стратешки план 
школе урађен за петогодишњи период од 2006. до 2010. године после кога су следили 
наредни стратешки планови. Тренутно, у Школи је на снази Стратешки план за период 
2011/2015. година (у прилогу 1.2). 

Стратегија обезбеђења квалитета у Београдској политехници се утврђује и преиспитује у 
складу са основним постулатима и принципима стратешког планирања који су дефинисани у 
документу „Пословно планирање у Београдској политехници“ (у прилогу 1.2). Прихватајући 
стратешко планирање као императив времена у коме Школа ради и постоји, усвојене су 
кључне одреднице у приступу стратешког планирања као саставног дела менаџмента 
установом: 

- Руководство Школе прихвата планирање као суштински приступ у процесу 
руковођења. У условима стално изменљивог тржишта услуга високог 
образовања, стратешко планирање је предуслов дугорочног трајања. Посвећује се 
пажња анализи сопствене установе и њеног окружења, и разматрају се 
средњорочни и дугорочни циљеви и правци развоја, као начин да се рад школе 
усмери ка циљевима и као средство којим ће они бити достигнути. 

- Руководство Школе прихвата да планирање мора бити системско и 
утемељено. Стратешко планирање се спроводи методички и системским 
приступом утемељеним на релевантним подацима. Стога је оно нераздвојиво 
засновано на систему менаџмента квалитетом и резултатима мерења сопствених 
перформанси. 

- Руководство Школе прихвата да уз планирање следи реализација. План 
дефинише на који начин установа намерава да оствари своје стратешке циљеве и 
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међукораке ка њиховом достизању. Постоји одлучност и добра пракса да се кроз 
оперативно планирање у назначеним областима означе носиоци реализације, 
временска дефинисаност - одлучност да план не сме бити ''само још један од 
многих докумената''. 

- Руководство Школе прихвата неопходност редовног праћења реализације. 
Праћење реализације је есенцијални део процеса планирања који није третиран и 
подразумева периодично праћење, преиспитивање и репланирање како би план 
остао релевантан. 

Стратешко планирање је, у процесном приступу обезбеђења квалитета, идентификовано у 
Пословнику о квалитету и одговарајућој мапи процеса и Пословној агенди, као редовна, 
периодична активност, а сам поступак је прописан процедуром БП-ПР-003, Пословно 
планирање (у прилогу 1.2). У школи се овај поступак редовно примењује сваке године у 
периоду мај-јуни. Наведеним документима се јасно и кохерентно интегрише стратешко и 
оперативно планирање обједињујући планирање у сва четири аспекта: планирање, 
документовање, реализацију и праћење. 

Поступак започиње одговарајућом одлуком директора и формирањем тима за планирање. 
Окосницу поступка чини метода SWOT матрице комбинована са вишекритеријумском 
методом за рангирање. Екстерни фактори SWOT матрице се идентификују на основу 
извештаја о скенирању окружења и на основу brainstorming сесије чланова тима за 
планирање. Интерни фактори SWOT матрице се евидентирају на основу анализе 
перформанси школе садржаних у извештајима о реализацији свих процеса у оквиру рада 
школе, односно система менаџмента квалитетом. Применом наведених метода, идентификују 
се стратешка питања и на основу њиховог ранга значајности дефинишу стратешке области 
(Извештај о SWOT анализи, Извештај о стратетшким питањима, дато у прилогу 1.2). У 
актуелном Стратешком плану за период 2011/2015 (у прилогу 1.2) идентификоване су 
стратешке области и стратешки кораци за петогодишњи период. 

Саставни део стратешког планирања чини и преиспитивање Мисије и Визије, Политике 
квалитета, Начела о настави као и Кодекса професионалне етике (у прилогу 1.1). У 2010 
години школа је, у том погледу, у одређеној мери редефинисала своју мисију на начин да је 
уважила стање у индустријским гранама Србије, посебно производње и прераде коже као и 
прераде полимера.  

Усвојени и документовани поступак планирања јасно и кохерентно интегрише стратешко и 
оперативно планирање. На основу донетих и преиспитаних стратешких докумената (Мисије, 
Визије, Стратешког плана и Политике и циљева квалитета), сваке године, као 
операционализација стратешких корака, доносе се конкретни и мерљиви Циљеви квалитета 
(у прилогу 1.3), као и следећи оперативни планови за наредну годину: 

- Финансијски план; 
- Наставни календар; 
- План ангажовања наставника и сарадника; 
- План јавних набавки; 
- План набавке библиотечке грађе, књига и часописа; 
- Кадровски план; 
- План образовања, усавршавања и обуке наставног и ненаставног кадра; 
- План издавачке делатности;  
- План одржавања; 
- Маркетинг план;  
- План годишњих одмора; 
- План интерних провера. 

Реализација оперативних планова, у складу са Пословном агендом (у прилогу 1.2) се 
редовно, полугодишње и годишње прати кроз рад руководеће структуре (Руководиоци 
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сектора и организационих јединица), на седницама Колегијума и седницама Савета за 
квалитет. Том приликом се планови анализују у светлу извештаја о одвијању свих процеса у 
школи и по потреби се коригују у складу са резултатима. У том смислу је, у оквиру 
стратешке области 4. „Унапређење структуре и перформанси наставног особља“ а после 
реализације стратешког корака „Преиспитати структуру и перформансе кадра и донети план 
мера“, у 2011. години, одлуком Колегијума донет План образовања, стручног оспособљавања 
и усавршавања кадрова за 2011. Како финансијским планом за 2011. годину, који је донет у 
јуну 2010. године, нису била предвиђена довољна средства за те намене, одлуком Савета 
школе измењен је и усклађен финансијски план у складу са овим захтевима. 

О преиспитивању планова, као и о осталом, се воде записници са седница одговарајућих 
тела, Наставног већа, Колегијума, Савета за квалитет, а донете мере за унапређење се 
евидентирају и њихова реализација прати кроз Оперативну агенду (у прилогу 1.2). 

Сам поступак стратешког планирања је, такође, предмет преиспитивања и унапређења. У 
методолошком погледу највећа унапређења су остварена у делу који се односи на 
идентификацију стратешких питања. Уз SWOT матрицу, која је од самог почетка усвојена 
као метода стратешког планирања уведена је и метода вишекритеријумског рангирања како 
би се успоставило рангирање значаја и приоритета елемената матрице. У том погледу, 
уведена је и процена релативног значаја сваког појединог фактора SWOT анализе, као 
комбинација процене значаја и оцене интензитета фактора у Београдској политехници. С 
друге стране, након вишегодишњих искустава у овој активности, а на основу усвојене мере о 
рационализацију система менаџмента квалитетом (резултат преиспитивања Извештаја о 
интерним проверама QMS за 2010. годину), у току је измена процедуре БП-ПР-003, Пословно 
планирање. Суштина рационализације је измена периода у коме се редовно спроводи 
стратешко планирање, са досадашњег једногодишњег на трогодишњи период усклађен са 
временом спровођења поступка самовредновања. 

Стратешки план доноси орган управљања установе, Савет Београдске политехнике, а 
актуелни план је усвојен на седници тог тела од 11.10.2010. године. Стратешки план је 
доступан јавности и објављен је на страници школе http://www.politehnika.edu.rs/.  

3.1.2. Анализа и процена тренутне ситуације  

У стратешким документима (Мисији, Визији, Стратешком плану и Политици и циљевима 
квалитета) су садржани: опредељење установе да непрекидно и систематски ради на 
унапређењу квалитета својих програма; мере за обезбеђење квалитета; субјекти обезбеђења 
квалитета и њихова обавезе у том поступку; области обезбеђења квалитета и опредељење за 
изградњу организационе културе квалитета. 

Стратешким планом за период 2011/2015 година, на основу стања окружења у коме делујемо 
као и анализе сопствених перформанси, дефинисане су следеће приоритетне стратешке 
области и стратешки кораци на које ће школа бити усмерена у периоду до 2015. године:  

1. Финансије 
 Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 Развити комерцијалне пројекте ради остварења 
додатних прихода кроз програме обуке и тренинга. 

Перманентно  

2 Конкурисати за програме и донације Перманентно  

3 
Унапредити маркетиншки приступ ради повећања 
броја и квалитета уписаних студената 

Са почетком 
школске 2010/11. 
године 
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Тренутно су у току неке од активности на реализацији стратешких корака под редним бројем 2 и 3.  

У домену конкурисања за програме и донације Београдска политехника је остварила, или смо 
аплицирали за, подршку у финансирању следећих активности: 

- Изложба радова студената у галерији „Arte reale“ у Милану, одржана у јуну 2010. године, 
донирана са 100.000 динара 

- Учешће на конкурсу пројекта из области дизајна амбалаже „Стварамо нове брендове“ 
под покровитељством агенције СИЕПА, завршеном у фебруару 2011. године, са три 
првонаграђена и два другонаграђена рада. Остварена финансијска средства у износу од 
300.000 динара 

- Пријава за учешће, као члан конзорцијума, у Темпус пројекту „Curricular reform in first 
and second degrees of professional studies in Serbia“, са планираним буџетом за нашу 
установу у износу од 61.000 € 

- Организација скупа „Initiative for Printers' Education and Qualification (IPEQ)“ у оквиру 
међународне конференције „ Fift Balcan Print Forum“  

- Организација научностручног скупа струковних инжењера са међународним учешћем „У 
сусрет европским интеграцијама у области квалитета, безбедности, здравља на раду и 
заштите животне средине“ уз подршку Министарства просвете, Управе за безбедност и 
здравље на раду, Инжењерском академијом Србије и бројним организацијама. 

- Пројекат „Прилог имплементацији правилника о управљању медицинским отпадом у 
сегменту неупотребљивих лекова“ уз подршку Градског секретаријата за заштиту 
животне средине Београда и Министарства здравља РС, Министарство ЗЖС РС. 
 

У реализацији стратешког корака унапређења маркетиншке активности урађен је Маркетинг 
план, усвојен на седници Колегијума од 18.03.2011. године, као и „Анализа алумни 
организација са предлогом мера“ 

2. Обезбеђење адекватних просторних ресурса  
 Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 Настојати да се у оквиру државних објеката 
обезбеди простор за Школу 

Перманентно до 
постизања циља 

 

2 
У већој мери искористити простор ОШ 1300 
каплара за потребе одржавања теоријске 
наставе и аудиторних вежби 

Са почетком 
школске 2009/10. 
године 

 

3 Обезбедити простор за развој лабораторија у 
оквиру постојећих објеката  

Ускладити са 
стратегијом развоја 
лабораторија 

4 Рационализовати досадашње коришћење 
просторних ресурса 

Са почетком 
школске 2010/11. 
године 

 

  

У школској 2009/2010. и 2010/2011. години, кроз Наставни календар, као оперативни план 
реализације наставе, прерасподелом термина и локација наставе увећан је за око 20% 
проценат реализације аудиторних вежби у објекту ОШ 1300 каплара.  

У објекту школе 1300 каплара је од школске 2010/2011. године опремљена и стављена у 
функцију лабораторија за физику. 



СК-0804 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о ванредном самовредновању за 2011. годину  Страна 13 од 116 

3. Развој лабораторијских ресурса 
 Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 Урадити студију потреба за лабораторијским 
капацитетима 

Прва половина 2011. 
године 

 

2 Преиспитати коришћење екстерних лабораторија Прва половина 2011. 
године 

 

3 У организационом погледу дефинисати 
лабораторије Друга половина 2011  

4 Ослањајући се у највећој мери на постојећу 
опрему успоставити лабораторије.  У 2011. години  

 

На седници Колегијума од 05.09.2009 године, у оквиру разматрања Извештаја о 
преиспитивању система менаџмента квалитетом, донета је одлука о раду на дефинисању 
система организације наставних база у Школи. На седници Наставног већа од 29.12.2009. 
године Формирана је радна група за наставне базе, са задатком да: 1. Изврши анализу 
наставних база у БП; 2. Предложи мере за унапређење; 3. Предложи систем организације 
наставних база у БП. Радна група је Наставном већу, на седници од 26.02.1010 презентовала 
Извештај о анализи наставних база у БП. 

У току 2010. године урађен је и Извештај о предлогу система организације наставних база, 
који је разматран и усвојен на седници Наставног већа од 12.10.2010. године. У току је 
израда анализе потреба за наставним базама, са тежишним приступом на стављању 
наставних база у контекст исхода учења и компетенција свршених студената. На седници 
Наставног већа од 26.01.2011 организовано је предавање са обуком на тему концептуалне 
везе реализације практичне наставе и остварења очекиваних исхода учења.  

У току је израда анализе потреба за екстерним и интерним базама и нацрт Правилника о 
избору екстерних наставних база.  

4. Унапређење структуре и перформанси наставног особља 
 Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 
Истрајавати на перманентном праћењу структуре 
и перформанси кадра и доношењу  адекватних 
мера 

Прва половина 2011. 
године 

 

2 Наставити са подршком образовању кадрова Перманентно  

3 Промовисати приступ ''Много више рада и 
посвећености Београдској политехници'' 

Одмах  

4 Ангажовати еминентне предаваче из земље и 
иностранства 

Са почетком школске 
2011/12. године 

 

 
О предузетим мерама у овој стратешкој области детаљније се говори у оквиру вредновања 
испуњења захтева стандарда 5. 
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5. Системско успостављање научно-истраживачког рада  
 Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 Урадити студију НИР-а у Београдској 
политехници. 

Са почетком школске 
2010/11. године 

 

2 Успоставити основе НИР-а. Са почетком школске 
2011/12. године 

 

 
На основу наслеђеног положај виших школа Србије, као и одредби позитивних законских 
одредби, и формално не постоје могућност укључивања струковних школа у 
научноистраживачку делатност. Без обзира на те чињенице, Београдска политехника је 
препознала значај питања научноистраживачког рада и његове повезаности са наставним 
процесом. На основама дефинисаних стратешких корака у овој области предузете су мере и 
активности о којима се детаљније говори у оквиру испуњења стандарда 6. 

6. Унапређење образовне делатности 
 Стратешки кораци Време реализације Напомена 

1 Развијати нове програме и програме двојне и 
заједничке дипломе.  

Од школске 2011/12. 
године 

 

2 Унапређивати и осавремењавати постојеће 
студијске програме 

Перманентно  

3 Успоставити пројекат припреме за акредитацију Средином  2011. године  

 
О оствареним и актуелним мерама за унапређење квалитета образовне делатности детаљније 
је дато у делу који се односи на самовредновање стандарда 5 и 6. 

------------------------------------- 

У односу на претходни стратешки план, за период 2006/2010 године, према оствареним 
резултатима, а на основу праћења и преиспитивања реализације плана, искључене су као 
приоритетне следеће стратешке области. 

Информационе и комуникациони системи и технологије. У претходном планском 
периоду омогућили смо свим студентима и наставницима потпуно слободан и, за њих, 
бесплатан приступ Интернету и релевантним научним и стручним базама података. Све 
учионице и амфитеатар у Крфској улици су опремљени рачунарима, видео пројекторима и 
пројекционим платнима. Обезбеђени су наставницима и сарадницима локално умрежени 
рачунари у кабинетима са потребним софтверским пакетима и могућношћу штампања 
потребних материјала. Сваки од запослених добио је сопствену адресу и могућност 
комуникације електронском поштом. Преко успостављене базе података, наставно особље 
врши евидентирање праћења напредовања студената кроз предиспитне и испитне резултате, 
а од стране Сектора наставе и студентске службе доступни су им спискови студената по 
групама за наставу. Сви материјали за седнице Наставног већа, Савета школе, Савета за 
квалитет и Колегијума се достављају у електронском облику преко интерне информационе 
мреже. Наставно и ненаставно особље је системом СМС-инфо-мобилне телефоније повезано 
у интерни тим и све релевантне информације о догађањима у школи се централно 
дистрибуирају овим путем. Другу групу корисника СМС-инфо-мобилне телефоније чине 
студенти уписани од школске 2009/10 године којима су путем WEB портала доступне све 
дневне информације о њиховим обавезама и реализацијом наставе.  
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Организација и менаџмент установом. У претходном планском периоду остварена су 
значајна унапређења у организацији и менаџменту установом. Успостављен је Колегијум као 
тело састављено од руководилаца служби и организационих јединица, са задатком да 
унапреди оперативно руковођење и праћење реализације мера. Формирана је група за 
маркетинг која се бави уписом студената, маркетингом и истраживањем ставова 
послодаваца. У руковођењу установом, за активности које нису у потпуности у домену 
организационих јединица или захтевају сложено руковођење, уведена је пракса управљања 
помоћу пројеката. Све наведена унапређења дефинисана су у одговарајућим нормативним 
актима школе - Статуту, Правилнику о организацији и систематизацији и Правилнику о 
пројектима. 

3.1.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+ + + Опредељење високошколске установе за унапређење 
квалитета и изградњу организационе културе квалитета 

+ +  Мере за обезбеђење квалитета 

+ +  Субјекте обезбеђења квалитета 

+ + + Области обезбеђења квалитета 

СЛАБОСТИ +  повезаност образовне, научноистраживачке и стручне 
делатности  

 
На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у потпуности испуњава 
стандард 1 у погледу стратегије обезбеђења квалитета. Школа има изграђену организациону 
културу квалитета и непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих 
програма и сопственог деловања. Успостављена је пракса континуалног преиспитивања 
сопствених резултата и перформанси из којих произилазе одговарајуће мере за унапређење. 
Успостављеним и документованим поступком стратешког планирања идентификована су 
стратешке области и дефинисани стратешки кораци.  

3.1.4. Предлози за побољшање и планиране мере 

Наставити са започетим процесом системског успостављања научно-истраживачке и 
уметничке делатности и њиховог повезивања са образовном делатношћу. 

3.1.5. Показатељи и прилози стандарда 1 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета 
- Визија и Мисија 
- Изјава о политици квалитета 
- Кодекс професионалне етике 
- Начела о настави 
- БП-ПО-001, Пословник о квалитету 
- Записник са XI седнице Савета школе са Одлуком о усвајању стратешких докумената 
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- Одлука Наставног већа о валидацији Начела о настави 
 

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета 
- Пословно планирање у Београдској политехници 
- БП-ПР-003 Пословно планирање  
- Стратешки план за период 2011/2015 година 
- Извештај о SWOT анализи – пословно планирање 2010 
- Идентификација стратешких питања и развој стратегија – пословно планирање 2010 
- Записник са XI седнице Савета школе 
- Пословна агенда 
- Оперативна агенда за 2010. годину 

 

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама 
- Циљеви квалитета 
- Наставни календар за 2011. годину – основне студије 
- Наставни календар за 2011. годину – специјалистичке студије 
- Финансијски план за 2011 
- Маркетинг план за 2011-04-18 
- Кадровски план; 
- План образовања, усавршавања и обуке наставног кадра за 2011. годину; 
- План образовања, усавршавања и обуке ненаставног кадра за 2011. годину; 
- План набавке књига за 2011. годину 
- План набавке часописа за 2011. годину 
- План издавања уџбеника и других наставних публикација за школску 2010/11. годину 
- План јавних набавки за 2011. годину 
- План одржавања за 2011. годину 

3.2. СТАНДАРД 2: 
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

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

3.2.1. Опис тренутне ситуације 

Београдска политехника је још 2003. године започела поступак успостављања система 
менаџмента квалитетом, са циљем да се унапреди квалитет свих аспеката рада Школе. 
Формирана су тела под називом Савет за акредитацију и Одбор за квалитет. Ова тела су  
2006. године обједињена у Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета. Основни задатак 
ових тела био је да се изврши анализа постојећег стања у погледу организационе структуре, 
ресурса (простора, кадрова, финансија, опреме), наставног процеса (реализација процеса 
наставе и управљање студијским програмима), као и других кључних фактора који утичу на 
ефективно и ефикасно функционисање Школе. Стратешки циљ је био свеукупно побољшање 
и прилагођавање захтевима окружења (сарадња са привредом, другим образовним 
установама и међународна сарадња) и усклађивање са захтевима Болоњске декларације. 
Менаџмент Школом постављен је на научном приступу, у које су имплементирани принципи 
и пракса система менаџмента квалитетом, а у сваки процес уграђен је PDCA (plan-do-check-
act) циклус непрекидног побољшавања. 

Београдска политехника је 2006. године у оквиру процеса стратешког планирања усвојила 
следеће документе: 
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− Визију и Мисију 
− Изјаву о политици квалитета 
− Начела о настави и 
− Кодекс професионалне етике. 

 

Кроз ове документе јасно је исказана посвећеност квалитету образовања као основни циљ 
руководства и свих запослених, као и опредељење да се постигнути резултати непрекидно 
проверавају у односу на степен задовољења потреба и захтева студената и партнера. 

У складу са горе наведеним стратешким опредељењима у Београдској политехници 
настављен је рад на успостављању, документовању, примени и одржавању система 
менаџмента квалитетом, који је 2009. године сертификован од стране YUQS – Друштва за 
сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. Сертификати SRPS ISO 9001:2008 и  IQNet 
ISO 9001:2008, издати од стране YUQS, односe се на целу организацију у делокругу рада 
високо образовање. Успешна сертификација система менаџмента квалитетом указује на став 
руководства и свих запослених, да није довољно задовољавање само минималног нивоа 
квалитета рада високошколске установе, већ да је одрживост, раст и развој Школе у сталним 
унапређењима свих процеса и организационих јединица, у складу са националним 
стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, захтевима стандарда 
SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е).  

У циљу унапређења функције руковођења и подизања квалитета рада Београдске 
политехнике, у свим областима, 2010. године Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета 
реконструисан је у Савет за квалитет, као стручни орган коме је пренета надлежност 
успостављања, одржавања и развоја система менаџмента квалитетом и промовисање културе 
квалитета.  

Статутом Београдске политехнике (члан 52-54) дефинисани су састав, надлежности и рад 
Савета за квалитет.  

Документом БП-ПО-001, Пословник о квалитету Школа исказује политику квалитета и 
описује успостављени систем менаџмента квалитетом. Менаџмент установом заснован је на 
системском и процесном приступу и на принципима одлучивања на бази релевантних 
чињеница. Пословник служи као основа за  примену, одржавање и побољшавање система 
менаџмента квалитетом у Београдској политехници и за континуално повећавање 
ефективности интерних процеса. Пословником о квалитету утврђени су поступци за 
обезбеђење квалитета, посебно за сваку област и на детаљан начин уређено поступање 
субјеката у систему обезбеђења квалитета. Активности у Школи одвијају се кроз следеће 
групе процеса (Пословник о квалитету тачка. 4.1.2):  

1. менаџмент (обухвата следеће процесе: пословно планирање, преиспитивање 
квалитета и управљање документима система менаџмента квалитетом),  

2. управљање ресурсима (обухвата следеће процесе: кадрови, информације, радна 
средина, финансије ),  

3. пријем студената (обухвата следеће процесе: упис студената и маркетинг)  
4. основни процес – високо струковно образовање (обухвата следеће процесе: 

управљање програмима и реализација наставе),  
5. процеси подршке (обухвата следеће процесе: студентски серви, техничка подршка, 

библиотечко-информациона подршка, издавачка делатност) 
6.  мерења, анализе и побољшања (обухвата следеће процесе: интерне провере, 

задовољство корисника, самовредновање, управљање неусаглашеностима и 
корективне и превентивне мере).  
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Пословник садржи списак документованих процедура, као и опис функционалног редоследа 
и међусобног деловања процеса система менаџмента квалитетом. Активности у оквиру 
процеса, њихов редослед и носиоци дефинисани су у одговарајућим процедурама, 
упутствима и инструкцијама, што обезбеђује да се сви процеси у оквиру Школе одвијају у 
условима којима се управља. Процесна структура је дефинисана тако да исходи укупног 
деловања Школе буду у складу са постављеним циљевима, на нивоу свих стандарда за 
високо образовање уз задовољење захтева корисника – партнера. Термини почетка и 
завршетка процеса који се односе на планирање, преиспитивање и извештавање дефинисани 
су Пословном агендом. 

Група процеса „Високо образовање“ чини основну делатност Школе која је дефинисана 
Законом о високом образовању и документима Националног савета за високо образовање. 
Управљање квалитетом образовног процеса одвија се кроз два процеса „Реализација наставе“ 
и „Управљање програмима“. „Реализација наставе“ као процес високог образовања обухвата 
активности којима се остварују политика и циљеви Школе у образовној делатности, а чији 
садржај чине све активности на планирању, организацији, праћењу и унапређењу 
реализације акредитованих студијских програма. Процес „Управљање програмима“ обухвата 
активности који се односе на преиспитивање и унапређење квалитета акредитованих 
студијских програма, као и на поступак развоја нових студијских програма. 

Усвајање стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, односно докумената система 
менаџмента квалитетом (Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције) у 
надлежности је Савета за квалитет. Изради документа система менаџмента квалитетом 
Школе приступа се на основу резултата преиспитивања постојеће праксе, потребе за 
унапређењем система менаџмента квалитетом, захтева дефинисаних законском регулативом 
и стандардима, политике квалитета Школе, што се утврђује на седници Савета за квалитет 
или на седници Колегијума Школе. Изради документа система менаџмента квалитетом може 
се приступити и на основу исказане појединачне иницијативе запосленог или иницијативе 
организационе целине. Поступак и одговорности за управљање документима система 
менаџмента квалитетом уређен је процедуром БП-ПР-001, Управљање документима 
система менаџмента квалитетом. 

Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције доступни су свим запосленима на 
следећи начин. У канцеларијама у којима наставници одржавају консултације налазе се сви 
документи у вези основног процеса високо струковно образовање. Наставници сва остала 
документа система менаџмента квалитетом могу преузети на коришћење од помоћника 
директора за наставу и руководиоца Службе квалитета на локацији Школе у Катарине 
Амброзић, и од помоћника директора за правне и опште послове, на локацији Школе у 
Бранковој. Запослени у осталим службама на радном месту имају примерак документа који 
директно користе у раду, остале могу преузети од надлежног руководиоца, Руководиоца 
службе квалитета или помоћника директора за правне и опште послове. У току је 
успостављање базе докумената Београдске политехнике, која ће запосленима омогућити 
лакши приступ пословним докуменатима и докуменатима система менаџмента квалитетом у 
електронском облику. Студентима и јавности документи система менаџмента квалитетом 
доступни су на лични захтев. На сајту Београдске политехнике (www.politehnika.edu.rs) 
доступни су документи који представљају основе за утврђивање и примену стандарда 
обезбеђења квалитета и њихову промоцију (Визија и мисија, Изјава о политици квалитета, 
Статут Београдске политехнике, Правилник о студијама, Пословник о квалитету, Начела о 
настави, Кодекс професионалне етике, сертификати SRPS ISO 9001:2008). 

Управљањем записима генерисаним у поступку реализације свих пословних процеса 
обезбеђују се релевантни докази о усаглашености услуге високог образовања у свим њеним 
фазама, као и следљивост пружене услуге. Прикупљене и обрађене информације приказане у 
записима представљају основу за преиспитивање, доношење одлука на бази релевантних 
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чињеница, ефективно и проактивно функционисање пословног система и достизање 
постављених циљева.    

Београдска  политехника је у оквиру своје политике менаџмента установом и система 
менаџмента квалитетом успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања своје 
делатности као основу за имплементацију принципа непрекидног унапређења. 
Преиспитивање је заступљено на више нивоа: на нивоу процеса, организационих јединица, 
на нивоу QMS-а и на нивоу Школе. Преиспитивање се спроводи у склопу периодичног 
извештавања у које је уграђен и аспект преиспитивања. Преиспитивање на нивоу процеса и 
организационих јединица је дефинисано одговарајућим процедурама и упутствима, а 
садржано је у поступку усвајања одговарајућих планова и извештаја. 

Школа има дефинисан поступак за редовно или ванредно преиспитивање система 
менаџмента квалитетом, утврђен процедуром БП-ПР-004, Преиспитивање система 
менаџмента квалитетом.  

У оквиру преиспитивања система менаџмента квалитетом анализирају се: 
− циљеви квалитета; 
− постигнут ниво квалитета услуге, рада и пословања у односу на усвојену политику и 

циљеве квалитета, а на основу планова, извештаја и прегледа добијених применом 
следећих докумената: МП-ПР-005, Самовредновање; БП-ПР-003, Пословно планирање; 
ВО-ПР-004, Вредновање образовног процеса, ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских 
програма, ВО-ПР-008, Развој студијских програма; УР-ПР-001, Праћење и вредновање 
наставног особља; УР-ПР-003, Управљање кадровима; УС-ПР-001, Спровођење 
конкурса за упис студената, УС-ИН-001, Упис студената без пријемног испита; ПП-
ПР-001, Организација рада Студентске службе; ПП-ПР-003, Одржавање; 

− постигнут ниво квалитета услуге, рада и пословања у односу на захтеве и очекивања 
студената и осталих заинтересованих страна, а на основу информација добијених 
применом следећих докумената: МП-ПР-004, Студентско вредновање установе; УР-
ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља; МП-ПР-005, Самовредновање; 
МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима; 

− ефективност, ефикасност и адекватност система менаџмента квалитетом и квалитет 
документације, а на основу: резултата редовних (годишњих) или ванредних интерних 
провера (према процедури МП-ПР-001, Интерне провере), односно резултати 
екстерног оцењивања у односу на испуњавање захтева стандарда за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма стандарда од стране Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета, као и резултата оцењивања у односу на захтеве 
стандарда SRPS ISO 9001:2008 од стране сертификационог тела);  

− узроци утврђених и потенцијалних неусаглашености (у складу са поступком 
дефинисаним у процедури МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима); 

− узроци приговора и рекламација на извршену услугу образовања (у складу са 
процедуром МП-ПР-004, Студентско вредновање установе; УР-ПР-001, Праћење и 
вредновање наставног особља; МП-ПР-006, Поступање са приговорима и 
захтевима); 

− сврсисходност остварених корективних/превентивних мера (у складу са процедуром 
МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере) 

 

Преиспитивање Визије и Мисије, Изјаве о политици квалитета, Начела о настави и циљева 
квалитета врши се у оквиру поступка стратешког планирања дефинисаног документом БП-
ПР-003, Пословно планирање. 

Преиспитивање обухвата процењивање могућности за побољшавање и потребу за изменама 
у систему менаџмента квалитетом укључујући политику и циљеве квалитета. Периодично 
преиспитивање система менаџмента квалитетом обухвата и преиспитивање и унапређивање 
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стандарда и поступака за обезбеђење квалитета (Пословник о квалитету, процедуре, 
упутства, инструкције). Преиспитивање система менаџмента квалитетом Школе, спроводи се 
током целе године на седницама Колегијума и Савета за квалитет, што се евидентира у 
записницима са истих, уз предузимање одговарајућих мера како би се обезбедила стална 
прикладност, адекватност и ефективност система менаџмента квалитетом. Преиспитивање 
реализације оперативних планова врши се два пута годишње у складу са терминима 
дефинисаним у Пословној агенди. 

Резултати два последња преиспитивања дати су у Извештају о преиспитивању система 
менаџмента квалитетом за 2009. годину (КВ-10, број: 375, усвојен 20.05.2010. године) и 
Извештају о преиспитивању система менаџмента квалитетом за 2010. годину (КВ-10, број: 
140/3, усвојен 18.03.2011. године). Извештаји су усвојени на Савету за квалитет и предузете 
су одговарајуће мере.  

Школа има дефинисан поступак за редовно или ванредно самовредновање, утврђен 
процедуром МП-ПР-005, Самовредновање. Поступак самовредновања детаљно је описан у 
оквиру стандарда 14.  

3.2.2. Анализа и процена тренутне ситуације  

Пословником о квалитету Београдске политехнике утврђени су поступци одговорности за 
обезбеђење квалитета, посебно за сваку област и на детаљан начин уређено поступање 
субјеката у систему обезбеђења квалитета. Пословник садржи списак документованих 
процедура, као и опис функционалног редоследа и међусобног деловања процеса система 
менаџмента квалитетом. Активности у оквиру процеса, њихов редослед и носиоци 
дефинисани су у одговарајућим процедурама, упутствима и инструкцијама, што обезбеђује 
ефективно и ефикасно одвијање свих процеса у Школи. 

Стратешко опредељење руководства и свих запослених је да одрживост, раст и развој Школе 
треба базирати на сталним унапређењима свих процеса и организационих јединица, у складу 
са националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е), што је 
потврдила и успешна сертификација система менаџмента квалитетом. 

У Школи је успостављен рад Савета за квалитет, стручног органа, у чијој надлежности је 
успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом и промовисање културе 
квалитета. Савет за квалитет разматра и усваја докуменате система менаџмента квалитетом, 
чијом доследном применом се обезбеђује висок ниво квалитета рада Школе и стално 
унапређивање и поступака и резултата. 

Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције доступни су свим запосленима. 
На сајту Београдске политехнике (www.politehnika.edu.rs) доступни су документи који 
представљају основе за утврђивање и примену стандарда обезбеђења квалитета и њихову 
промоцију (Визија и мисија, Изјава о политици квалитета, Статут Београдске политехнике, 
Правилник о студијама, Пословник о квалитету, Начела о настави, Кодекс професионалне 
етике, сертификати SRPS ISO 9001:2008).Студентима и јавности документи система 
менаџмента квалитетом доступни су на лични захтев.  

Београдска политехника је успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања своје 
делатности као основу за имплементацију принципа сталног унапређења. Преиспитивање се 
спроводи на нивоу: процеса, организационих јединица, QMS-а и на нивоу Школе. 
Преиспитивање је дефинисано одговарајућим процедурама и упутствима, и реализује се 
усвајањем планова и извештаја. Редовно периодично преиспитивање система менаџмента 
квалитетом обухвата преиспитивање свих стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 
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рада школе, уз предузимање одговарајућих мера како би се обезбедила стална прикладност, 
адекватност и ефективност система менаџмента квалитетом. 

3.2.3. SWOT анализа слабости повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+ + + Стандарди за унапређење квалитета Београдске 
политехнике 

+ + + Стандарди за унапређење квалитета студијских програма 

+ + + Поступци обезбеђења квалитета 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у потпуности испуњава 
стандард 2 у погледу утврђивања начина (стандарда) и поступака за обезбеђење квалитета 
свог рада. Стандарди и поступци доступни су јавности, у мери у којој је то примерено. 

3.2.4. Предлози мера за побољшање и планиране мере 

− Наставити примену Оперативне агенде, са циљем још ефикаснијег спровођења 
усвојених корективних и превентивних мера и мера за побољшање. 

3.2.5. Показатељи и прилози стандарда 2 

Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење 
квалитета високошколске установе 

− Пословник о квалитету 
− Изјава о политици квалитета 
− Визија и мисија  
− Начела о настави 
− Кодекс професионалне етике 

 

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

− Пословна агенда – План рада 
− БП-ПР-004, Преиспитивање система менаџмента квалитетом 
− МП-ПР-005, Самовредновање 

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

− Годишњи извештај о раду Савета за квалитет за 2010. годину 
− Годишњи извештај о преиспитивању система менаџмента квалитетом за 2009. 

годину 
− Годишњи извештај о преиспитивању система менаџмента квалитетом за 2010. 

годину 
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3.3. СТАНДАРД 3 
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење 
квалитета. 

3.3.1. Опис тренутне ситуације 

3.3.1.1. Организациона структура система за обезбеђење квалитета 
Београдска политехника је: 

− Статутом,  
− Правилником о студијама,  
− Пословником о квалитету, 
− Пословником о раду Савета за квалитет, 
− Правилником о организацији и систематизацији послова,  
− Правилником о раду Студентског парламента и 
− Документацијом система менаџмента квалитетом,  

утврдила послове и задатке наставника и сарадника, студената, одсека, органа управљања – 
Савет, органа пословођења – директор, стручних органа (Наставно веће и Савет за квалитет), 
Студентског парламента, сектора и стручних служби, помоћних и саветодавних тела у 
доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење 
квалитета. Као посебна стручна служба оформљена је Служба квалитета задужена за 
функционисање система менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију 
у целокупну делатност Школе.  

Статутом Београдске политехнике утврђени су послови, задаци, права и обавезе: 
− наставника и сарадника (члан 81), 
− студената (члан 113) 
− Наставног већа (чл. 49-51),  
− Савета за квалитет (чл. 52-54),  
− помоћних стручних и саветодавних тела (чл. 55-56) и 
− Студентског парламента (члан 59) 

у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење 
квалитета. 

У организационом смислу, у Школи је успостављен Савет за квалитет, као стручни орган у 
чијој надлежности је успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом и 
промовисање културе квалитета. Његова делатност, надлежности, одговорности и рад 
дефинисани су: 

- Статутом Београдске политехнике, 
- Пословником о квалитету, 
- Пословником о раду Савета за квалитет и  
- процедурама система менаџмента квалитетом.  

 
Савет за квалитет чине: руководиоци одсека (наставници), чланови Колегијума (наставници 
и ненаставно особље – директор, помоћници директора и руководиоци стручних служби), 
представник сарадника и три представника студената. Представнике студената именује 
Студентски парламент. Представника сарадника именује директор на предлог Наставног 
већа. Директор Школе је по положају председник Савета за квалитет. 
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Наставници, између осталог, имају право и обавезу да [члан 81. Статута]: 
− предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма и утврђивање 

ЕСПБ бодова (у складу са поступцима дефинисаним документима: ВО-ПР-007, 
Преиспитивање студијских програма, ВО-ИН-001, Израда наставних програма по 
предметима, ВО-ПР-011, Одређивање бодовне вредности предмета); 

− се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу са општим актима 
Школе и поступцима дефинисаним документима система менаџмента квалитетом 
(УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља, МП-ПР-001, Интерне 
провере, МП-ПР-004, Студентско вредновање установе); 

− раде на сопственом стручном усавршавању; 
− развијају колегијалне односе са другим наставницима, сарадницима, другим 

запосленима и студентима. 
 
Сарадници, између осталог, имају право и обавезу да [члан 81. Статута]: 

− раде на сопственом стручном усавршавању; 
− се подвргну провери успешности свога рада у настави, у складу са општим актима 

Школе и поступцима дефинисаним документима система менаџмента квалитетом 
(УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља, МП-ПР-001, Интерне 
провере, МП-ПР-004, Студентско вредновање установе); 

− развијају колегијалне односе са другим наставницима, сарадницима, другим 
запосленима и студентима. 

 
Према члану 113. Статута студент има право: 

1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 
2. благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 
1. на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом, Статутом и општим 

актима Школе; 
2. на самоорганизовање и изражавање сопствених мишљења; 
3. на повластице које произилазе из статуса студента; 
4. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 
5. на различитост и заштиту од дискриминације; 
6. да бира и буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе. 

 
Студентски парламент је орган студената преко кога остварују своја права и штите своје 
интересе у Школи. Састав, избор и мандат чланова и надлежности – делокруг рада 
Студентског парламента дефинисани су Статутом (члан 57-60). 

Студентски парламент:  
− разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом 

студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем ЕСПБ бодова, 
унапређењем мобилности студената, подстицањем научно-истраживачког рада 
студената, заштитом права студената и унапређењем студентског стандарда;  

− учествује у поступку самовредновања Школе, у складу са општим актима Школе; 
− обавља и друге послове, у складу са законом, Статутом и општим актима Школе. 

 
Документима Школе предвиђено је учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, 
стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета. Представници студената укључени су, 
на тај начин, у рад Савета (са три члана које бира Студентски парламент), Наставног већа и 
Савета за квалитет (представници студената чине 10% чланова када се расправља и одлучује 
о питањима која се односе на: осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, 
анализу ефикасности студирања, утврђивање ЕСПБ бодова, студентско вредновање 
установе) и помоћних стручних и саветодавних тела (представници студената чине 20% 
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чланова када се расправља и одлучује о питањима која се односе на: осигурање квалитета 
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања, утврђивање ЕСПБ 
бодова, студентско вредновање установе).  

У организационом смислу успостављена је Служба квалитета, као стручна служба 
задужена за функционисање система менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и 
интеграцију у укупну делатност школе. Делатност службе, надлежности запослених и 
њихове одговорности дефинисани су: 

− Пословником о квалитету, 
− Правилником о организацији и систематизацији послова. 
− Документацијом система менаџмента квалитетом. 

 
Руководилац Службе квалитета је представник руководства за квалитет, члан Колегијума и 
Савета за квалитет, чини део руководеће структуре задужен да [Правилник о организацији и 
систематизацији послова, Прилог, број посла 1.10, стр. 17-18]: 

− прати доношење закона, подзаконских аката и других прописа, њихових измена и 
допуна у вези система квалитета и обезбеђује њихову правилну примену у раду 
Школе; 

− се стара о успостављању, функционисању и одржавању система менаџмента 
квалитетом у свим организационим деловима Школе; 

− прати примену програма унапређења квалитета и указује надлежним органима Школе 
на потребу измена и/или допуна усвојених стратегија, стандарда и поступака за 
обезбеђење и унапређење квалитета; 

− предлаже корективне мере и мере унапређења квалитета и/или управља спровођењем 
истих; 

− прати доследну реализацију политике и циљева квалитета; 
− припрема програме обуке и мотивише запослене и стара се о доследном спровођењу 

усвојених стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење квалитета; 
− комуницира са корисницима и заинтересованим странама о питањима у вези са 

усвојеном стратегијом, стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење 
квалитета; 

− координира реализацију интерних провера и преиспитивања система менаџмента 
квалитетом; 

− сачињава анализе и извештаје у вези система менаџмента квалитетом и извештава 
надлежне органе; 

− прати и анализира остваривање послова из своје надлежности и надлежности Службе 
и предлаже благовремене мере за унапређивање квалитета и ефикасности рада 
Службе; 

− координира рад Службе са другим службама у Школи; 
− организује и прати рад на изради статистичких извештаја који се односе на рад 

Службе и одговара за тачност датих података. 
 
Руководиоци одсека ангажовани су према Правилнику о организацији и систематизацији 
послова (Прилог, број посла 1.5, стр. 12-13) уз координацију Сектора наставе (помоћник 
директора за наставу и координатор за наставу) у доношењу и спровођењу стратегије, 
стандарда и поступака за обезбеђење квалитета на следећи начин: 

− учествују у раду стручних органа (Наставно веће, Савет за квалитет, комисије и сл.) 
− прате и анализирају реализацију свих облика извођења студијских програма на одсеку 

и предузимају мере за отклањање уочених недостатака, а на основу извештаја и 
прегледа добијених применом следећих докумената из група процеса високо 
струковно образовање и мерења, анализе и побољшања: ВО-ПР-009, Планирање 
реализације наставе, ВО-ПР-001, Извођење наставе, ВО-ПР-002, Поступак 
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оцењивања студената, ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног 
пројекта, ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе, ВО-ПР-006, Израда завршног 
рада и полагање завршног испита, ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким 
студијама, ВО-УП-003, Организација и спровођење испита, МП-ПР-006, Поступање 
са приговорима и захтевима, МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима, МП-ПР-
002, Корективне и превентивне мере;  

− извештавају о реализацији наставног плана и свих других активности у наставном 
процесу на одсеку помоћника директора за наставу, директора, Наставно веће, а на 
основу извештаја и прегледа добијених применом следећих докумената из групе 
процеса високо струковно образовање: ВО-ПР-001, Извођење наставе, ВО-ПР-003, 
Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта, ВО-ПР-005, Извођење 
практичне наставе, ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама, 
ВО-УП-003, Организација и спровођење испита, МП-ПР-006, Поступање са 
приговорима и захтевима, МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима, МП-ПР-002, 
Корективне и превентивне мере; 

− анализирају резултате праћења и вредновања наставе, наставника и сарадника и 
предлажу мере за унапређење, а основу Извештаја о вредновању образовног процеса 
за школску годину, Извештаја о студентском вредновању установе за школску 
годину, Извештаја о студентском вредновању наставника и сарадника за школску 
годину, анализа приговора врши се у оквиру Извештаја о преиспитивању система 
менаџмента квалитетом за календарску годину. Наведена праћења, мерења и анализе 
уређени су процедурама: ВО-ПР-004, Вредновање образовног процеса, МП-ПР-004, 
Студентско вредновање установе, УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног 
особља, МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима, БП-ПР-004, 
Преиспитивање система менаџмента квалитетом, МП-ПР-003, Управљање 
неусаглашеностима, МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере; 

− прате остваривање наставног, научно-истраживачког, уметничког и стручног рада 
наставника и сарадника, предлажу мере за њихово унапређење, као и за усавршавање 
наставника и сарадника; 

− прате и анализирају опремљеност одсека уџбеницима и другом наставном 
литературом, предлажу издавање уџбеника и друге наставне литературе, као и 
набавку литературе за потребе одсека , а на основу Извештаја о раду издавачке 
делатности, у оквиру поступка преиспитивања студијског програма поступака и 
самовредновања, уређених процедурама ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских 
програма и МП-ПР-005, Самовредновање ; 

− прате и анализирају усавршавање наставника и сарадника на одсеку и предлажу план 
њиховог усавршавања помоћнику директора за наставу у поступку доношења плана 
усавршавања у оквиру поступка преиспитивања студијског програма, праћења и 
вредновања наставног особља, уређених процедурама ВО-ПР-007, Преиспитивање 
студијских програма, УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља, УР-ПР-
003, Управљање кадровима, Правилником о образовању, стручном оспособљавању и 
усавршавању; 

− прате и анализирају опремљеност одсека одговарајућом опремом, наставним 
средствима и училима и предлажу набавку опреме, наставних средстава и учила са 
финансијском конструкцијом, у оквиру поступка преиспитивања студијског програма, 
пословног планирања и самовредновања уређених процедурама ВО-ПР-007, 
Преиспитивање студијских програма, БП-ПР-003, Пословно планирање, МП-ПР-005, 
Самовредновање; 

− учествују у раду и координирају рад наставника и сарадника на изради студијских 
програма и предлажу усавршавања истих у оквиру поступка преиспитивања 
студијског програма и/или развоја студијског програма, уређених документима ВО-
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ПР-007, Преиспитивање студијских програма, ВО-ПР-008, Развој студијског 
програма ВО-ИН-001, Израда наставних програма по предметима; 

− учествују у раду и координирају рад наставника и сарадника на изради планова 
наставног процеса и изради предлога Наставног календара, у оквиру планирања 
наставе и управљања студијским програмима преиспитивања студијског програма 
и/или развоја студијског програма, уређеног процедуром ВО-ПР-007, Преиспитивање 
студијских програма, ВО-ПР-008, Развој студијског програма, ВО-ИН-001, Израда 
наставних програма по предметима, ВО-УП-002, Израда наставног календара, ВО-
ПР-001, Извођење наставе, ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или 
стручног пројекта, ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе, ВО-ПР-010, Извођење 
праксе на специјалистичким студијама, ВО-УП-003, Организација и спровођење 
испита. 

3.3.1.2. Систем менаџмента квалитетом 

Београдска политехника поседује сертификовани систем менаџмента квалитетом усаглашен 
са националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е). Систем 
менаџмента квалитетом Београдске политехнике се примењује, одржава и побољшава, и 
тиме омогућава континуално повећавање ефективности свих процеса. 

Савет за квалитет у складу са поступком уређеним процедуром БП-ПР-001, Управљање 
документима система менаџмента квалитетом, брине о успостављању, одржавању и 
развоју система менаџмента квалитетом, на следећи начин: 

− утврђује потребу за одређеним документом система менаџмента квалитетом;  
− одређује аутора или радну групу, која ће бити ангажована на изради одређеног 

документа, и прописује рок; 
− разматра и усваја предлоге докумената система менаџмента квалитетом и 
− одлучује о повлачењу документа из употребе.  

 

У складу са горе наведеном процедуром Служба квалитета брине о успостављању, 
одржавању и развоју система менаџмента квалитетом, на следећи начин:  

− израђује оригинал документа; 
− чува оригинал документа; 
− врши дисеминацију и дистрибуцију документа; 
− прати примену документа; 
− учествује у измени докумената; 
− врши повлачење документа из употребе. 

 

Након дисеминације и/или дистрибуције копија документа у складу са дистрибутивном 
листом, врши се одговарајућа обука након које су запослени у Школи обавезни да се у свом 
раду придржавају одредаба документа које се односе на извршавање додељених послова и 
задатака. Руководиоци организационих целина су обавезни да запослене редовно 
извештавају о усвојеним документима, који се примењују у раду Школе и организационе 
целине, као и да обезбеде да се сви запослени упознају са садржајем документа и својим 
одговорностима и овлашћењима које проистичу из документа. При томе треба обезбедити да 
ниво познавања документа буде примерен додељеним пословима и задацима појединца. Сви 
запослени су дужни да када примете тешкоће у примени документа у свом раду, о томе 
обавесте надлежног руководиоца, изврше консултације са аутором документа или поднесу 
захтев за измену документа. 

Школа посебну пажњу обраћа управљању записима генерисаним у поступку реализације 
свих пословних процеса. Процедуром БП-ПР-002, Управљање записима система 
менаџмента квалитетом уређен је и утврђен поступак управљања записима, који се обавља 
кроз следеће активности: формирање, идентификација, дистрибуција и дисеминација, 
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одлагање, чување и заштита, претраживање и издвајање, излучење и уништавање записа, у 
складу са Правилником о пословној документацији и Категоријама регистратурског 
материјала. На тај начин обезбеђују се релевантни докази о усаглашености услуге високог 
образовања у свим њеним фазама, као и следљивост пружене услуге. Прикупљене и обрађене 
информације приказане у записима представљају основу за преиспитивање, доношење 
одлука на бази релевантних чињеница, ефективно и проактивно функционисање пословног 
система и достизање постављених циљева. Одговорности за израду записа (план, преглед, 
извештај), разматрање и усвајање, дисеминација и дистрибуција дефинисани су документом 
(процедура, упутство или инструкција) из чије активности произлази формирање записа. У 
процедурама и упутствима у тачки 7.2 наведени су записи који се генеришу у оквиру 
одређеног процеса, место и рок њиховог чувања.  

Термини почетка и завршетка процеса који се односе на планирање, преиспитивање и 
извештавање, покретачи активности, носиоци и тела која усвајају и/или разматрају планове, 
прегледе или извештаје, дати су у Пословној агенди, онако како је то дато у документацији 
система менаџмента квалитетом и општим актима Школе. 

3.3.1.3. Планирање 
Стратешко планирање у Београдској политехници се одвија редовно сваке три године и 
временски је усклађено са завршетком поступка самовредновања. Оперативно планирање 
спроводи редовно се, годишње у складу са Пословном агендом. Планска комисија у складу 
са процедуром БП-ПР-003, Пословно планирање, а на основу претходно урађених Прегледа о 
скенирању окружења, анализе перформанси, SWOT анализе утврђује предлог стратешких 
докумената: 

− Мисије и визије, 
− Изјава о политици квалитета, 
− Начела о настави, 
− Стратешки план,  
− Интегрисане стратегије (уколико постоје), 

док је оперативно планирање везано за усвајање: 
− Циљева квалитета за календарску годину, 
− Финансијског план; 
− Наставног календар (у складу са упутством ВО-УП-002, Израда Наставног 
календара); 

− Плана ангажовања наставника и сарадника (у складу са процедуром ВО-ПР-009, 
Планирање наставе); 

− Плана јавних набавки; 
− Плана набавке библиотечке грађе; 
− Кадровског план (у складу са процедуром УР-ПР-003, Управљање кадровима); 
− Плана образовања, усавршавања и обуке наставног и ненаставног кадра; 
− Плана издавачке делатности; 
− Плана одржавања (у складу са процедуром ПП-ПР-003, Одржавање); 
− Маркетинг план (у складу са процедуром УС-ПР-002, Промотивно маркетиншке 
активности);  

− План годишњих одмора; 
− Плана интерних провера (у складу са процедуром МП-ПР-001, Интерне провере). 

 

Реализација оперативних планова прати се редовно, полугодишње и годишње кроз рад 
руководеће структуре (Руководиоци сектора и организационих јединица), на седницама 
Колегијума и седницама Савета за квалитет у складу са терминима дефинисаним у 
Пословној агенди. 
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Циљеви квалитета интегрисани су и садржани у целокупном документованом систему 
менаџмента квалитета Школе, а стратешки циљеви дефинисани су у планским документима. 
Кроз поступке пословног планирања и преиспитивања дефинисане процедурама БП-ПР-003, 
Пословно планирање и БП-ПР-004, Преиспитивање система менаџмента квалитетом Савет 
за квалитет доноси Циљеве квалитета за календарску годину, преиспитује их и прати њихово 
достизање. Стање реализације циљева квалитета за 2009. и 2010. годину приказано је у 
табелама 3.3.1 и 3.3.2. 

Табела 3.3.1. Реализација циљева квалитета за 2009. годину 

Редни 
број Циљеви квалитета за 2009. годину Стање реализације циљева квалитета 

1 
Побољшавати постигнути степен 
ефективности и ефикасности 
система менаџмента квалитетом. 

Побољшавање степена ефективности и ефикасности 
система менаџмента квалитетом постигнуто је: 

1. Применом процедура, анализом извештаја који из 
њих произилазе и предузимањем одговарајућих мера: 

− ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма 
− БП-ПР-003, Пословно планирање 

2. Доношењем Кадровског плана 

3. Доношењем Пословне агенде, у којој су дефинисане 
најзначајније активности Школе, са терминима 
почетка и завршетка, носиоцима активности и 
излазним документима. 

2 
Повећање броја уписаних студената 
у 1. годину за 5% 

Број уписаних студената у 1. годину у школској 
2009./2010. години повећан је за 12% у односу на 
претходну годину.  

3 
Рационализација просторних 
ресурса већим коришћењем 
простора у ОШ 1300 каплара. 

Уместо ранијег коришћења три учионице, користи се 
шест учионица за реализацију наставе (свака величине 
6x9m2). 

4 
Смањење финансијских издатака за 
закуп простора. 

Већим коришћењем просторних ресурса у ОШ 1300 
каплара и преуређењем две учионице у Бранковој 17 у 
два атељеа, трошкови изнајмљивања простора 
смањени су за 20%, само за 2009. годину. У 
финансијским параметрима то значи уштеду од 7500 
евра за период октобар-децембар 2009. године. 

5 Развој лабораторије за физику. 

Реализован је пројекат развоја лабораторије за физику 
у ОШ 1300 каплара. На тај начин школа сада има 
сопствену лабораторију за физику и не плаћа закуп 
Пољопривредном факултету. 

6 

Унапређење информисаности 
студената употребом мобилне 
телефоније (SMS инфо центар и 
WAP портал) 

1. SMS инфо центар је успостављен у 2009. години 

2. WAP портал почео са радом 2009. године 

 
Постављени циљеви квалитета за 2010. годину у реализовани су у потпуности, изузев циља 
који се односио на задржавање броја уписаних студената. У Табели 3.3.2. дат је приказ 
реализације циљева квалитета у 2010. години. 
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Табела 3.3.2. Реализација циљева квалитета за 2010. години. 

Редни 
број Циљеви квалитета за 2010. годину Стање реализације циљева квалитета 

1 

Унапредити степен ефективности и 
ефикасности система менаџмента 
квалитетом и побољшати праћење 
реализације донетих мера 
(успостављањем Оперативне 
агенде). 

Успостављена је Оперативна агенда, која би требало да 
допринесе побољшању праћење донетих мера. 

2 Задржати ниво прошлогодишњег 
броја уписаних студената. 

У школској 2010/11. години уписано је 498 студената, 
што представља благи пад од око 4,4% укупног броја 
уписаних студената у односу на 2009/10. годину, када 
је уписан 521 студент. Укупан број уписаних је ипак 
већи (за око 1,6 %) у односу на 2008/09. годину.  

3 

Унапредити издавачку делатност 
(дизајн корица, уређење текста и 
повећање покривености предмета 
уџбеницима) 

Израђен дизајн корица за издања БП, упутство 
ауторима за уређење текста и креиран фонт Times New 
Roman BP. 

4 
Дефинисати приоритете у области 
образовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања. 

Принципи за планирање и реализацију образовања, 
стручног усавршавања и оспособљавања наставног 
особља усвојени на Наставном већу 1. априла 2010. 
године и у складу са њима усаглашен План 
образовања, стручног усавршавања и оспособљавања 
наставног особља за 2010. годину. 

5 Повећати број рачунара у 
кабинетима наставника за 50%. 

Планирана је и реализована куповина 10 рачунара за 
кабинете наставника (8 за Катарине Амброзић и 2 за 
Бранкову - атељеи). 

6 

Повећати број наставних база у 
привреди, са којима је сарадња 
институционално дефинисана за 
100%. 

На наставном већу 29.12.2009. године формирана 
радна група за наставне базе: 

1. Урађен елаборат о наставним базама (Дефинисани 
критеријуми за избор наставних база; Извршена 
анализа наставних база у којима се већ изводи настава; 
Дати предлози мера за унапређење; Предложен систем 
организације наставних база у Београдској 
политехници)  

2. У току успостављање институционалне сарадње са 
привредним организацијама. 

3. Генерисати Регистар Наставних база, према ВО-ПР-
005, Извођење практичне наставе  

7 

Смањити број нереализованих 
часова наставе у односу на 
претходну школску годину 
(2008/09.) за 50%. 

Број нереализованих часова је са 107 у школској 
2008/09. (што представља 0,7% у односу на укупно 
планирани број часова) смањен на 21 час у школској 
2009/10. (што представља 0,126% у односу на укупно 
планирани број часова), што представља смањење 
нереализованих часова од 80,7% у однону на 
претходну школску годину. 

 

У оквиру поступка Пословног планирања Београдске политехнике за 2010. годину, 
преиспитане су: Визија и Мисија, Изјава о политици квалитета и Начела о настави. 
Имајући у виду промену интерних и екстерних фактора који утичу на пословање Школе, 
предложена је и усвојена измена текста Визије и Мисије Београдске политехнике (дато у 
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уводном делу овог Извештаја). Текст Изјаве о политици квалитета и Начела о настави није 
промењен.  

Савет за квалитет Београдске политехнике, на предлог Колегијума усвојио је на својој 
седници од 10.02.2011. године 

ЦИЉЕВЕ КВАЛИТЕТА У 2011. ГОДИНИ 

1. Стално унапређивати степен ефективности и ефикасности система менаџмента квалитетом у 
складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001: 2008 и потребама Школе. 

2. Извршити припреме за другу редовну годишњу надзорну проверу система менаџмента 
квалитетом од стране YUQS у октобру 2011. године. 

3. Унапредити процес управљања документима система менаџмента квалитетом и остале 
пословне документације коришћењем локалне мреже и базе. 

4. Унапредити студијске програме у складу са извештајима о преиспитивању студијских 
програма и ускладити их са захтевима стандарда и поступком за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма. 

5. Побољшање постојећих и успостављање нових наставих база детаљним планирањем 
наставних база за сваки предмет и њиховим сумирањем у наставне базе за студијске 
програме (у Школи и екстерно).  

6. Предузети мере подмлађивања наставног кадра и изнаћи могућности за ангажовања 
најдаровитијих дипломираних студената. 

7. Организовати научно-стручни скуп са међународним учешћем уз ангажовање што већег 
броја аутора из Школе. 

8. Повећати покривеност предмета уџбеницима (унапредити издавачку делатност - 
коришћењем упутства за техничку припрему текста и дизајн корица). 

9. Повећати релативно задовољство студената (прилагођавањем распореда наставе потребама 
студената; побољшањем садржаја и функционалности сајта; опремањем читаонице 
(hardware и software)). 

10. Извршити припреме за успешну акредитацију Школе и студијских програма. 
 

Београдска политехника је успоставила редовно годишње планирање свих активности које се 
односе на образовни процес. Основу планирања чине Студијски програми и резултати 
њиховог праћења, вредновања, преиспитивања и унапређивања у складу с документованим 
системом менаџмента квалитетом и осталом пословном документацијом.  

У складу са процедуром ВО-ПР-009, Планирање наставе израђује се План припреме за 
почетак школске године који садржи следеће активности: 

− План ангажовања наставног особља, 
− Предлог набавке потребних средстава, 
− Планирање простора, 
− Израду Каталога студијских програма, 
− Уношење података у базу података,  
− Планирање уписа у прву годину студија (припремна настава, конкурс, водич кроз 

студије), 
− Израда Наставног календара (у складу са упутством ВО-УП-002, Израда Наставног 

календара), 
− Планирање уписа без полагања пријемног испита, 
− Расподелу студената по групама (у складу са процедуром ВО-ПР-001, Извођење 

наставе), 
− Припрему (проверу) средстава за наставу, 
− План реализације практичне наставе и студијских посета (у складу са процедуром ВО-

ПР-005, Извођење практичне наставе). 
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План припреме за почетак школске 2011/12 године усвојен је на седници Савета за квалитет 
одржаној 10.02.2011. године (КВ-0102, број 140/1). 

Упоредо се израђују и акциони планови неопходни за реализацију образовног процеса: 
− План реализације радне и стручне праксе (у складу с процедурама ВО-ПР-003, 
Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта, ВО-ПР-010 Извођење 
праксе на специјалистичким студијама) 

− План набавке књига и друге библиотечке грађе. 
 
Група процеса пријем студената планира се и спроводи у складу са: 

− Програмом и планом маркетинг активности за упис студената (у складу са 
процедуром УС-ПР-002, Промотивно-маркетиншке активности) 

− Програм и план активности на упису са планом материјалних средстава у складу са 
процедуром УС-ПР-001, Спровођење конкурса за упис студената). 

3.3.1.4. Реализација процеса 
У току реализације свих активности врши се њихово праћење да би се утврдило да су исте 
извршене у планираним роковима и на унапред дефинисан начин, са циљем обезбеђења 
високог квалитета услуге образовања, у складу са потребама, захтевима и жељама 
корисника. 

Образовни процес је основа мисије школе и основна и приоритетна делатност Школе, чија се 
реализација непрекидно унапређује на принципима менаџмента квалитетом. Управљање 
реализацијом образовног процеса је континуална циклична активност која се одвија у 
временском оквиру дефинисаним дужином трајања школске године. Реализација образовног 
процеса и његово праћење одвија се у складу са документима: 

− ВО-ПР-001, Извођење наставе  
− ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта 
− ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе 
− ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита 
− ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама 
− ВО-УП-003, Организација и спровођење испита. 

 
Исходи образовног процеса непрекидно се прате кроз рад студената током наставе, на основу 
поена стечених испуњавањем предиспитних обавеза и на основу резултата остварених 
полагањем испита. Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је стекао кроз 
предиспитне обавезе и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. 
Начин оцењивања и критеријуми дефинисани су у програму сваког појединачног наставног 
предмета, који чине саставни део Студијских програма. Успостављени поступци вредновања 
исхода образовног процеса дефинисани су документима: 

− ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената 
− ВО-УП-006, Праћење напредовања студената 
− ВО-ПР-004, Вредновање образовног процеса. 

 
Реализација образовног процеса редовно се преиспитује кроз успостављене активности 
дефинисане процедурама: 

− МП-ПР-004, Студентско вредновање установе, 
− УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља, 
− МП-ПР-005, Самовредновање. 

 
О реализацији образовног процеса и његовом преиспитивању у Школи се води евиденција 
која је дефинисана одговарајућим документима система менаџмента квалитетом, а приказана 
је у Пословној агенди у оквиру групе процеса „Високо струковно образовање“. 
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Управљање реализацијом осталих процеса у оквиру школе дефинисано је општим актима 
школе и документацијом система менаџмента квалитетом. 

3.3.1.5. Мерења, анализе и побољшања  

Београдска политехника заснива своју политику квалитета на успостављању система 
менаџмента квалитетом који има имплементиран принцип сталног побољшања. Примена 
овог принципа подразумева перманентну анализу ефективности и ефикасности начина на 
који се делатност обавља као и резултата који се остварују. Као основа за предузимање мера 
побољшања и унапређења успостављени су процеси мерења перформанси чији резултати су 
услов за доношење одлука на бази чињеница.  

Београдска политехника систематски и редовно преиспитује захтеве који се односе на 
образовни процес кроз процесе МП-ПР-005, Самовредновање (детаљно описан у оквиру 
стандарда 14 овог извештаја), ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма (детаљно 
описан у оквиру стандарда 4 овог извештаја), ВО-ПР-004, Вредновање образовног процеса 
(детаљно описан у оквиру стандарда 4 овог извештаја). 

Усмереност на корисника је један од принципа успостављеног система менаџмента 
квалитетом у Београдској политехници. Школа је успоставила и унапређује методе праћења, 
мерења и анализе задовољства својих корисника у складу са процедурама МП-ПР-004, 
Студентско вредновање установе, УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља и 
МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима.  

Поступак студентског вредновања установе (у даљем тексту: СВУ) подразумева вредновање 
организације и реализације образовног процеса и ненаставне подршке, у циљу сталног 
побољшавања свих процеса који се одвијају у Школи и повећавања задовољства студената. 
Студенти дају оцену Школе у погледу испуњености свих стандарда дефинисаних 
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 
установа. Савет за квалитет усваја Програм и план и Методологију студентског вредновања 
установе. Извештај о студентском вредновању установе усваја Савет за квалитет, а закључци 
и одлуке евидентирају се у записнику са седнице Савета. Наставно веће даје мишљење о 
извршеном поступку, резултатима СВУ и предлоге за: повећање задовољства студената, 
отклањање недостатака и побољшање самог поступка СВУ и перформанси Школе, што се 
евидентира у записнику са Наставног већа. По усвајању извештаја оперативно се разрађује 
предузимање одговарајућих мера које проистичу из резултата студентског вредновања 
установе датих у извештају, закључцима и предлозима Савета за квалитет и Наставног већа. 
Резултати су дати у оквиру Извештаја о студентском вредновању установе за школску 
2008/2009. годину и Извештаја о студентском вредновању установе за школску 2009/2010. 
годину.  

У Школи је успостављен ефективан и ефикасан процес поступања са приговорима и 
захтевима (према процедури МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима) који су 
од корисника упућени Београдској политехници, а у циљу да се кроз овај процес стално 
подиже квалитет услуге високог образовања, побољша одвијање процеса у Школи и кроз 
исправан поступак са приговорима и захтевима поправља углед Школе. У складу са 
поступком дефинисаним у МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима, у току 
2010. године евидентирана су три приговора од стране студената (Табела 2), односно 
њихових родитеља. Приговори су размотрени и о одлукама по приговору су обавештени 
подносиоци истих. Приговори нису захтевали покретање корективних и/или превентивних 
мера. Анализа приговора евидентираних у току 2010. године дата је у оквиру Извештаја о 
преиспитивању система менаџмента квалитеом за 2010. годину. 

У оквиру поступка праћења и вредновања наставног особља (дефинисаног процедуром УР-
ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља), а у циљу вредновања компетентности и 
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испуњења критеријума дефинисаних Законом о високом образовању, Стандардима за 
акредитацију установа и студијских програма и Статутом школе, један од параметара био је 
вредновање наставника од стране студената. Резултати су дати у оквиру Извештаја о 
студентском вредновању наставника за школску 2009/2010. годину. Извештај је анализиран 
и усвојен на Наставном већу. 

Процедуром МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима дефинисане су: 
− мере за спречавање појаве неусаглашености; 
− идентификацију и пријављивање неусаглашености; 
− евидентирање неусаглашености; 
− разматрање налаза о неусаглашености и одлучивање о мерама; 
− отклањање неусаглашености; 
− верификацију предузетих мера; 
− извештавање о неусаглашеностима. 

 
Сви запослени у Школи су дужни да се ангажују на спречавању појаве неусаглашености тако 
што ће: 

− се редовно лично усавршавати и обучавати ради познавања и примене општих 
интерних докумената Школе и документа система менаџмента квалитетом, као и 
законских прописа из делокруга свог рада; 

− бити свесни својих надлежности и одговорности и значаја својих активности на 
квалитет услуга које пружа Школа; 

− доследно примењивати опште интерне документе Школе, документе система 
менаџмента квалитетом и законске прописе; 

− међусобно комуницирати на свим нивоима у складу са Пословником о квалитету и 
општим интерним документима Школе; 

− проактивно приступити извршавању својих задатака тако што ће континуирано 
пратити одвијање процеса из своје надлежности и идентификовати постојеће и 
потенцијалне неусаглашености; 

− применити ову процедуру и покренути поступак за решавање уочених или 
потенцијалних неусаглашености; 

− пратити реаговања интерних и спољашњих корисника процеса у које су укључени и 
преиспитати своје активности у циљу побољшавања процеса. 

 
За идентификацију неусаглашености одговорни су сви запослени у Школи, при чему 
примарну одговорност имају руководиоци свих нивоа. Неусаглашеност може да се 
идентификује: 
1. Од стране запослених на основу запажања током редовног извршавања и праћења 

одвијања процеса и активности рада у које су укључени, или током рада у повременим 
комисијама за решавање приговора или жалбе, ако запослени оцени да је приговор или 
жалба последица неусаглашености. Запослени који је идентификовао неусаглашеност 
свој налаз, у писаном облику у слободној форми, доставља руководиоцу организационе 
јединице која је носилац реализације процеса или активности у којима је уочена 
неусаглашеност. 

2. Од стране Колегијума Школе и Савета за квалитет, а на основу закључака током 
редовних и ванредних програмирања, планирања, праћења, контролисања, провера, 
извештавања, анализирања и преиспитивања свих пословних функција и процеса Школе. 
Колегијум Школе и Савет за квалитет свој налаз о идентификацији неусаглашености 
констатује кроз записник који се доставља руководиоцу организационе јединице која је 
носилац реализације процеса или активности у којима је уочена неусаглашеност. 
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3. Од стране тима проверавача који је вршио интерну проверу и свој налаз, упутио 
руководиоцу организационе јединице која је носилац реализације процеса или 
активности у којима је уочена неусаглашеност. 

 
Разматрање налаза о неусаглашености и одлучивање о мерама у надлежности је руководиоца 
организационе јединице, Колегијума или Савета за квалитет, у зависности од узрока, 
последица неусаглашености и активности које је потребно спровести на њеном отклањању. 
Верификацију о отклоњености неусаглашености врши руководилац, Колегијум или Савета за 
квалитет, у зависности од нивоа неусаглашености. На основу анализе примљених налаза, 
извештаја и података из образаца као и других релевантних докумената, руководиоци 
организационих јединица на крају године израђују годишњи извештај о неусаглашеностима 
који садржи аналитички систематизован и збирни преглед типова неусаглашености, узрока, 
начина отклањања, трендове и друге битне податке. Годишњи извештаји се достављају 
Служби квалитета. Руководилац Службе квалитета на основу годишњих извештаја 
организационих јединица израђује збирни Извештај о неусаглашеностима као улазни 
елемент за преиспитивање система менаџмента квалитетом од стране руководства. 

Руководилац Службе квалитета системски прати и анализира извештаје о 
неусаглашеностима, резултате преиспитивања и провера, предлоге запослених и све друге 
информације које могу резултирати потребом за покретање корективне или превентивне 
мере, о чему информише Савет за квалитет. Корективну/превентивну меру покреће Савет за 
квалитет Школе, и истовремено именује и тим (или појединца) за спровођење корективне 
или превентивне мере и дефинише рок за подношење извештаја. Поступак је уређен 
процедуром МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере. Савет за квалитет разматра 
извештај о спроведеним мерама и даје сагласност на њега, или даје сугестије за измену или 
допуну извештаја или, када је то потребно, за додатне активности. Приликом верификације 
спроведених корективне или превентивне мере Савет за квалитет дефинише и рок у коме ће 
руководилац радног тима преиспитати ефективност предузетих мера. Руководилац Службе 
квалитета извештаје о предузетим мерама (податке о броју уведених мера, степену 
реализације мера, односа запослених према спровођењу мера) и оцене ефективности 
спроведених мера, даје у оквиру Годишњег извештаја о управљању неусаглашеностима и 
користи као улазни материјала за редовна преиспитивања система менаџмента квалитетом 
према процедури БП-ПР-004, Преиспитивање система менаџмента квалитетом. Све 
податке за идентификацију корективних или превентивних мера Служба квалитета уноси у 
Евиденцију корективних или превентивних мера. 

Резултати два последња годишња преиспитивања неусаглашености дати су у Извештају о 
неусаглашеностима за 2009. годину (КВ-0901, број: 148, усвојен 18.02.2010. године) и 
Извештају о неусаглашеностима за 2010. годину (КВ-0901, број: 140/1, усвојен 10.02.2011. 
године). Извештаји су усвојени на Савету за квалитет и предузете су одговарајуће мере. 
Извештајима је констатовано да: 

− су предузете корективне и превентивне мере адекватне у односу на утврђене 
неусаглашености и доприносе побољшавању система менаџмента квалитетом. 
Прописане мере се у великом проценту реализују у планираним роковима и на 
утврђен начин. Унапређењу праћења реализације покренутих мера праћења требало 
би да допринесе примена успостављене Оперативе агенде. 

− Ради још ефикаснијег и ефективнијег управљања неусаглашеностима у наредном 
периоду поново извршити обуку запослених, у вези са применом процедуре МП-ПР-
003, управљање неусаглашеностима: 

 који су на било који начин укључена у процесе високог образовања. 
 који су укључени у процес управљања неусаглашеностима (руководиоци 
организационих целина). 
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У складу са процедуром МП-ПР-001, Интерне провере Савет за квалитет разматра и усваја 
Годишњи програм интерних провера. Преглед документације и проверу на лицу места врши 
тим за интерне провере. Савет за квалитет усваја Извештај о интерним проверама и на 
основу налаза, доноси одлуку о покретању корективних или превентивних мера у складу са 
процедуром МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере. 

Резултати последња три циклуса интерних провера дати су у Извештају о интерним 
проверама за 2008. годину (КВ-0702, број: 35/5, усвојен 04.09.2008. године), Извештају о 
интерним проверама за 2009. годину (КВ-0702, број: 35/27, усвојен 15.09.2009. године), 
Извештају о интерним проверама за 2010. годину (КВ-0702, број: 35/16, усвојен 04.10.2010. 
године). Извештаји су усвојени на Савету за квалитет и предузете су одговарајуће мере.  

На основу налаза интерних провера у 2008. години приступило се консолидацији 
успостављеног система менаџмента квалитетом, одређивање усаглашености система са 
измењеним условима у окружењу и преиспитивање и унапређење истог. Израђена су и 
усвојена нова издања упутстава и процедура које се односе на израду и управљање 
документима система менаџмента квалитетом, усвојен је нов начин означавања докумената 
система менаџмента квалитетом, а затим су израђени, обликовани и усвојени сви остали 
документи система менаџмента квалитетом. 

У складу са основним циљевима интерне провере у 2009. години и на основу налаза датих у 
Извештају о интерним проверама за 2009. годину чланови тима проверавача су закључили да: 

− Успостављени систем менаџмента квалитетом у Школи у високој мери је усаглашен 
са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 Системи менаџмента квалитетом – 
Захтеви. 

− Усвојени документи система менаџмента квалитетом се, уз мала одступања, 
примењују у реализацији активности описаних процеса. 

− Изменама докумената отклоњене су неусаглашености дате у извештају о прегледу 
документације од стране сертификационог тела. 

− Предузетим активностима су отклоњене, или ће бити отклоњене, примедбе дате у 
извештају о предоцењивању од стране сертификационог тела. 

− Отклањањем неусаглашености и примедби датих у овом извештају и реализацијом 
раније планираних активности (Одлука Колегијума од 24.08.2009. године), систем 
менаџмента квалитетом Школе биће спреман за сертификационо оцењивање. 

У складу са основним циљевима интерне провере и на основу налаза провере и резултата 
датих у Извештају о интерним проверама за 2010. годину може се закључити: 

− Успостављени систем менаџмента квалитетом Школе усаглашен је са захтевима 
стандарда SRPS ISO 9001:2008, планираним поставкама и потребама Школе. Систем 
се ефективно примењује, одржава и побољшава. 

− Усвојени документи система менаџмента квалитетом се, уз минимална одступања, 
доследно примењују у реализацији активности описаних процеса. 

− Руководство Школе стално предузима мере за побољшање система менаџмента 
квалитетом својим иницијативама, комуницирањем идеја са запосленима и 
непосредним учествовањем у реализацији тих иницијатива.  

− Није дошло до урушавања функционисања система менаџмента квалитетом у 
организационим јединицама (Секретаријат и Студентска служба) и у процесима 
(Реализација наставе и Упис студената), који су у претходним проверама оцењене као 
„добра места у систему“, већ је настављено унапређивање рада ових организационих 
јединица, односно ефективније спровођење ових процеса.  

− Поред побољшавања у функционисању система менаџмента квалитетом наведених у 
тачкама 8.1 до 8.6 Извештаја о интерним проверама за 2010. годину, уочена су и 
следећа побољшања: 



СК-0804 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о ванредном самовредновању за 2011. годину  Страна 36 од 116 

▪ Повећано је ангажовање запослених на свим нивоима на одржавању и 
побољшавању система менаџмента квалитетом, кроз њихово укључивање у 
процесе планирања, извештавања, преиспитивања и самовредновања. 

▪ Успостављање и примена Пословне агенде омогућава благовремену реализацију 
планираних активности и извештавање о њима, што руководству Школе пружа 
могућност одлучивања на основу релевантних чињеница. 

▪ Поступак самовредновања установе и студијских програма је ефикасније 
реализован, јер су у претходном периоду усвојени документи, чијом доследном 
применом се лакше пружају докази о испуњености захтева стандарда за 
акредитацију високошколских установа и студијских програма. 

▪ Процес издавачке делатности је побољшан кроз доношење плана издавачке 
делатности, извештавање о реализацији плана и израду новог Правилника о 
издавачкој делатности, Правилника о уџбеницима и Упутства за техничку 
обраду наставних публикација. 

▪ Рад Библиотеке је побољшан систематизацијом комплетне документације о 
пријему библиотечке грађе и увођењем књиге инвентара у електронској форми. 

▪ Рад Студентске службе је побољшан кроз додатну обуку запослених и 
реализацију предложених мера из Извештаја о раду Студентске службе. 

▪ Доношењем Правилника о пословној документацији омогућена је једнозначна 
идентификација и чување докумената. 

− Отклањањем неусаглашености и примедби датих у извештају и реализацијом раније 
планираних активности, систем менаџмента квалитетом Школе биће у потпуности 
спреман за надзорно оцењивање од стране YUQS-a. 

 
На основу горе наведеног може се констатовати да се у Београдској политехници интерне 
провере спроводе као систематичан, независтан и документован процес за објективно 
вредновање степена до којег је систем менаџмента квалитетом усаглашен са постављеним 
циљевима квалитета и захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008.  

Школа има дефинисан поступак за редовно или ванредно преиспитивање система 
менаџмента квалитетом, утврђен процедуром БП-ПР-004, Преиспитивање система 
менаџмента квалитетом. Преиспитивање обухвата процењивање могућности за 
побољшавање и потребу за изменама у систему менаџмента квалитетом укључујући 
политику и циљеве квалитета. Периодично преиспитивање система менаџмента квалитетом 
обухвата и преиспитивање и унапређивање стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 
(Пословник о квалитету, процедуре, упутства, инструкције). Преиспитивање система 
менаџмента квалитетом Школе, спроводи се током целе године на седницама Колегијума и 
Савета за квалитет, што се евидентира у записницима са истих, уз предузимање 
одговарајућих мера како би се обезбедила стална прикладност, адекватност и ефективност 
система менаџмента квалитетом.  

Анализа стања система менаџмента квалитетом врши се у односу на усвојену политику и 
циљеве квалитета, пословну орјентацију и захтеве, на основу: 

- налаза интерних и екстерних провера, 
- откривених неусаглашености, 
- рекламација корисника, 
- стања реализације корективних и превентивних мера захтеваних: 

 претходним преиспитивањем, 
 проверама (интерним и екстерним) и 
 отклањањем узрока појава неусаглашености и рекламација и 
 анкетама корисника услуге високог струковног образовања. 

Савет за квалитет, у складу са поступком уређеним процедуром БП-ПР-004, Преиспитивању 
система менаџмента квалитетом, анализира налазе дате у Извештају о преиспитивању 
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система менаџмента квалитетом, и усваја извештај уз закључке и мере које треба 
спровести са циљем: побољшања ефективности система менаџмента квалитетом, 
одговарајућих процеса и побољшања квалитета услуге високог струковног образовања. 
Савет за квалитет одређује: носиоце активности по појединим мерама, начин обезбеђења 
ресурса, рокове реализације и начин праћења реализације активности.  

Резултати последња преиспитивања дати су у Извештају о преиспитивању система 
менаџмента квалитетом за 2009. годину (КВ-10, број: 375, усвојен 20.05.2010. године), о 
преиспитивању система менаџмента квалитетом за 2010. годину (КВ-10, број: 140/3, 
усвојен 18.03.2011. године). Извештаји су усвојени на Савету за квалитет и предузете су 
одговарајуће мере.  

3.3.2. Анализа и процена тренутне ситуације  

Београдска политехника поседује сертификовани систем менаџмента квалитетом усаглашен 
са националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е). Сви кључни 
процеси су препознати, описани и у потпуности документовани. Систем менаџмента 
квалитетом Београдске политехнике се примењује, одржава и побољшава и тиме омогућава 
континуално повећавање ефективности и ефикасности пословања. 

Београдска политехника је Статутом, општим актима и документима система менаџмента 
квалитетом утврдила послове и задатке наставника и сарадника, студената, одсека, органа 
управљања – Савет, органа пословођења – Директор, стручних органа (Наставно веће и 
Савет за квалитет), Студентског парламента, сектора и стручних служби, помоћних и 
саветодавних тела у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за 
обезбеђење и унапређење квалитета. Као посебна стручна служба оформљена је Служба 
квалитета задужена за функционисање система менаџмента квалитетом, његово праћење, 
вредновање и интеграцију у целокупну делатност Школе.  

Документима Школе обезбеђено је учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, 
стандарда и поступка за обезбеђења квалитета. Представници студената укључени су, на тај 
начин, у рад Савета, Наставног већа, Савета за квалитет и помоћних стручних и 
саветодавних тела. Недовољном активношћу Студентског парламента, студенти не остварују 
у потпуности своја права. 

У организационом смислу, у Школи је успостављен Савет за квалитет, као стручни орган у 
чијој надлежности је успостављање, одржавање, развој система менаџмента квалитетом и 
промовисање културе квалитета. Савет за квалитет је наставио рад раније успостављеног и 
Савета за акредитацију и обезбеђење квалитета (формиран 2006. године) уз проширене 
надлежности и одговорности. Наиме, следећи Смернице за унапређење функције руковођења, 
извршене су измене у Статуту Школе, којима су на Савет за квалитет су пренете 
надлежности Колегијума које се односе на: разматрање и утврђивање предлога стратешких 
докумената, давање предлога Наставном већу у вези са подизањем нивоа квалитета 
образовног процеса, давање предлога руководству у циљу унапређења нивоа квалитета 
делатности школе, давање мишљења о квалитету нацрта општих аката Школе, разматрање 
извештаја организационих јединица и тела школе и предлагање мера за отклањање уочених 
слабости у циљу сталног побољшања квалитета и обезбеђење партиципације свих чланова 
организације у активностима на унапређењу квалитета. 

У току је усклађивање комплетне документације система менаџмента квалитетом у вези са 
спроведеним променама надлежности Савета за квалитет, осталим променама са циљем 
побољшања одређених процеса, као и припрема за електронску дистрибуцију докумената. 
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У Београдској политехници сви процеси се правовремено планирају, реализују, прате, 
анализирају и, према потреби, предузимају се одговарајуће мере, које имају за циљ 
побољшање и резултата процеса и самих процеса, као и повећање нивоа задовољства 
корисника и свих заинтересованих страна.  

3.3.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+ + + Постојање и надлежности Савета за квалитет 

+ + + Надлежности органа управљања у систему обезбеђења 
квалитета 

+ + +  Надлежности органа пословођења  

+ + + Надлежности стручних органа 

+ + + Надлежности наставника и сарадника 

+ + + Надлежности студената 

+ + +  Организација и функционисање система обезбеђења 
квалитета 

+ + + 
Доношење корективних и превентивних мера на основу 
анализе процене испуњавања стандарда за обезбеђење 
квалитета 

СЛАБОСТИ + +  Недовољна активност Студентског парламента 

 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у великој мери испуњава 
захтеве стандарда 3 у погледу система обезбеђења квалитета. Стандарди и поступци 
доступни су јавности, у мери у којој је то примерено. 

3.3.4. Предлози за побољшање и планиране мере  

− Предузети мере за активирање Студентског парламента. 

3.3.5. Показатељи и прилози за стандард 3 

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) с конкретном 
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета на високошколској институцији (извод из 
Статута) и опис рада (до 100 речи) 

- Извод из Статута о Савету за квалитет (Статут ВШСС – Београдска политехника бр. 29/9, 
од 10.12.2010. године члан 52-54)  

- Опис рада Савета за квалитет 
- Пословник о квалитету 
- Пословник о раду Савета за квалитет 
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- Сертификат SRPS ISO 9001:2008, број Q-0624, издат 16.10.2009. од стране YUQS-a. Важи 
до: 15.10.2012 

- Сертификат IQNet ISO 9001:2008 издат 16.10.2009., важи од:15.10.2012 
 

Прилог 3.2. Спроведене анкете 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2008/09. годину 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2009/10. годину 
- Извештај о студентском вредновању наставника за 2009/10. годину 

 

Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера 
- Годишњи извештај о преиспитивању система менаџмента квалитетом за 2009. годину 
- Годишњи извештај о преиспитивању система менаџмента квалитетом за 2010. годину 
- Годишњи извештај о интерним проверама за 2008. годину  
- Годишњи извештај о интерним проверама за 2009. годину 
- Годишњи извештај о интерним проверама за 2010. годину 
- Извештај о неусаглашеностима за 2009. годину 
- Извештај о неусаглашеностима за 2010. годину 
- Извештају о оцењивању система менаџмента квалитетом, I-1907/09, позиција број YUQS 

605/09 од 13.10.2009. 

3.4. СТАНДАРД 4 
КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

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

3.4.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 4  

Установа наводи све студијске програме свих нивоа које је акредитовла као и број студената 
за који је сваки студијски програм одобрен. Такође, прилаже и одлуке о акредидатацији. 

Београдска политехника је 2007. године добила акредитацију за шест студијских програма 
основних струковних студија и 2008. године за три студијска програма специјалистичких 
струковних студија. У наставку (табела 3.4.1) дат је приказ акредитованих студијских 
програма као и одобрени број студената. 

Табела 3.4.1 Преглед акредитованих студијских програма и одобреног броја студената 

Основне струковне студије 
Одељење за дизајн 

Студијски програм Одобрени број студената 
Графички дизајн 120 
Дизајн индустријских производа 65 
Дизајн производа од коже 50 

Одељење за технологије 
Технологија прераде и обраде коже 50 
Прерада полимера 20 
Графичка технологија 170 
Безбедност и здравље на раду 80 
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Заштита животне средине 80 
Менаџмент квалитетом 80 

Специјалистичке струковне студије 
Одељење за технологије 

Студијски програм Одобрени број студената 
Оцењивање усаглашености производа 20 
Иновационе технологије полимера 20 
Графичка производња 20 
 
У циљу сагледавања оправданости постојања одобрених/акредитованих студијских програма 
Школа периодично спроводи следеће анализе:  

1. заинтересованост студената за постојеће студијске програме, на основу тренда уписа 
у прву годину студија за претходни петогодишњи период;  

2. потреба тржишта рада за кадровима које Школа образује; 
3. старосну структуру и доступност наставника за специфичне уско стручне области.  

Добијени резултати спроведених анализа указују на слабу заинтересованост кандидата 
(будућих студената) за следеће студијске програме: Прерада полимера, Технологија прераде 
и обраде коже и Иновационе технологије полимера. Спроведене анализе за претходни 
петогодишњи период указују на негативан тренд у погледу заинтересованости кандидата за 
претходно наведене студијске програме. Резултати анализе спроведене 2009. године указују 
да је на студијском програму Прерада полимера студирало укупно 14 студената, укључујући 
и студенте уписане по програмима започетим пре акредитације. На студијском програму 
Технологија прераде и обраде коже, у тренутку спровођења анализе (2010. године), 
регистровано је 23 активних студената (укључујући и започете програме пре акредитације), а 
на студијском програму Иновационе технологије полимера тренутно студира један студент.  

У погледу постојеће структуре наставника, на студијском програму Прерада полимера, 
утврђена је неповољна старосна структура (наставницима стручно апликативних предмета је 
преостала једна до две године до остварења права за одлазак у пензију). У односу на 
студијски програм Технологија прераде и обраде коже, на расписани конкурс за наставнике 
стручно апликативних предмета није се пријавио ниједан кандидат. Према подацима с 
тржишта рада у области технологије полимера, у 2009. години запослило се 35 особа од 
укупно пријављених 275. У области технологије коже посао је добило 25 особа од 76 
пријављених. У тренутку спровођења анализе (2010. године) уочено је да тренутно не 
постоји потреба за струковним специјалистима у области технологије полимера. 

Из претходно наведених разлога, Наставно веће БП је 2009. године донело Одлуку о 
неуписивању студената у прву годину студија на студијски програм: Прерада полимера 
(Одлука Наставног већа број 33/14 од 24.03.2009.); 2010. године Одлуку о неуписивању 
студената у прву годину студија на студијски програм: Технологија прераде и обраде коже 
(Одлука Наставног већа број 33/56 од 9.07.2010.), а 2011. године Одлуку о неуписивању 
студената на специјалистчке струковне студије за студијски програм: Иновационе 
технологије полимера (Одлука Наставног већа број 33/26 од 28.02.2011.).  

Значајно је истаћи да се на основу праћења дешавања у окружењу и савремених трендова 
указала потреба за променом назива студијског програма: Дизајн производа од коже у Модни 
дизајн производа од коже (Одлука Наставног већа број 33/39 од 6.5.2010.). У складу с 
информацијама добијеним са тражишта рада, о запошљавању кадрова из специфичних области 
студија, и тренда уписа студената у прву годину студија у претходном петогодишњем периоду 
на постојеће студијске програме, а у односу на одобрену квоту, 2011. године донета је Одлука 
Наставног већа (Одлука Наставног већа број 33/26 од 28.02.2011.) да се смањи број студената 
који се уписују у прву годину студија на следећим студијским програмима: Графичка 
технологија (са одобрених 170 на 66); Менаџмент квалитетом (са одобрених 80 на 66); 
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Безбедност и здравље на раду (са одобрених 80 на 66); Графичка производња (са одобрених 20 
на 18) и Оцењивање усаглашености производа (са одобрених 20 на 18). 

У складу са претходно описаним, на Београдској политехници актуелни су следећи 
акредитовани студијски програми основних и специјалистичких струковних студија:  

- студијски програм: Графички дизајн (основне струковне студије); 
- студијски програм: Дизајн индустријских производа (основне струковне студије); 
- студијски програм: Модни дизајн производа од коже (основне струковне студије); 
- студијски програм: Графичка технологија (основне струковне студије); 
- студијски програм:Заштита животне средине (основне струковне студије); 
- студијски програм: Безбедност и здравље на раду (основне струковне студије); 
- студијски програм: Менаџмент квалитетом (основне струковне студије); 
- студијски програм: Графичка производња (специјалистичке струковне студије); 
- студијски програм: Оцењивање усаглашености производа (специјалистичке струковне 

студије). 
 
1) Високошколска институција описује механизме праћења квалитета студијских програма 
(нпр. формално правна процедура за одобравање програма, процедуре за праћење 
успешности програма и утврђену одговорност за њихово унапређење, редовна и периодична 
евалуација програма) 

Опис стања – механизми праћења квалитета студијских програма 
У процесу праћења квалитета студијских програма, Београдска политехника редовно и 
систематски проверава и, по потреби, изнова одређује: циљеве студијског програма и њихову 
усклађеност са основним задацима и циљевима Београдске политехнике; структуру и 
садржај студијског програма у погледу односа општеакадемских, стручних и стручно-
апликативних дисциплина; радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; исходе и стручност 
које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и даљег школовања.  

− Поступак преиспитивања студијских програма (који је регилусан процедуром ВО-ПР-
007, Преиспитивање студијских програма) је редовна годишња активност која 
обухвата преиспитивање следећих елемената: структуре студијског програма; сврхе и 
циљева студијског програма; компетенција дипломираних студената; курикулума; 
упоредивости са студијским програмима одговарајућих страних образовних установа; 
уписа студената; оцењивања и напредовање студената; наставног особља; 
организационе структуре и ресурса. Спровођење поступка преиспитивања студијских 
програма је у надлежности Руководиоца одсека, а који о спроведеном поступку и 
утврђеном стању сачињавају Извештај о преиспитивању студијског програма. На 
основу утврђеног стања Савет за квалитет доноси предлог мера у циљу побољшања 
квалитета студијских програма. Коначна Одлука о усвајању Извештаја и предложених 
мера је у надлежности Наставног већа Школе. 

− Поступак усавршавања постојећих и увођење новог студијског програма је активност 
која је дефинисана документом ВО-ПР-008, Развој студијских програма, а обухвата 
претходно планирање, садржај планирања, поступак и фазе планирања и надлежности 
у поступку. Улазне елементе за усавршавање постојећих и увођење нових програма, 
поред идентификованих потреба чине, пре свега, екстерна документа која дефинишу 
законске захтеве и оквире за студијске програме у високом образовању, као и 
стандарди за акредитацију и обезбеђење квалитета установа и студијских програма у 
високом образовању. Основни излазни елемент је усавршени или новоуведени 
студијски програм. У складу с тим, а према Правилнику о пословној документацији, 
ажурира се документација студијских програма Школе и врши усклађивање 
релевантних пословних докумената (Статут, правилници, процедуре, информациони 
материјал, обрасци, итд.). Верификацију усавршавања постојећих програма и увођења 
новог студијског програма врши Наставно веће. Валидацију усавршавања постојећих 



СК-0804 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о ванредном самовредновању за 2011. годину  Страна 42 од 116 

програма врши Наставно веће, а новог студијског програма врши Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета и Министарство просвете Републике Србије у 
складу са Законом о високом образовању и стандардима Националног савета за 
високо образовање. Валидацијом новог или усавршеног студијског програма он 
формално прелази у статус постојећег студијског програма и на њега се односе сва 
пословна документа Школе и документа система менаџмента квалитетом. 

− Систематично праћење квалитета студијских програма подразумева и преиспитивање 
ЕСПБ бодова, које се реализује према процедури ВО-ПР-011, Одређивање бодовне 
вредности предмета. Преиспитивање ЕСПБ бодова врши се у складу са законски 
дефинисаним оквирима и принципима. До појединачниих вредности ЕСПБ по 
предметима долази се међусобним усаглашавањем процена, о укупном радном 
ангажовању студената, добијених независним анкетама од стране наставника и 
студената. Анкете обухватају све облике ангажовања студената у току похађања 
наставе на предмету до успешног полагања испита. На основу прикупљених података 
и добијених резултата Комисија за ЕСПБ саставља Извештај о утврђивању бодовних 
вредности предмета. Резултати преиспитивања ЕСПБ представљају улазни елемент за 
поступак вредновања образовног процеса. У случају потребе за изменама ЕСПБ у 
односу на програмски дефинисане поступак измене бодовних вредности се одвија у 
складу с процедуром ВО-ПР-008, Развој студијских програма. 

− У оцењивању и осигурању квалитета студијских програма укључени су представници 
студената кроз учешће у раду органа Школе (Наставно веће, Савет Школе, Савет за 
квалитет, Комисија за стратешко планирање). У складу с процедуром (МП-ПР-004, 
Студентско вредновање установе) студентско вредновање установе представља 
годишњу активност коју спроводи Комисија за студентско вредновање установе која у 
свом саставу обавезно подразумева и једног представника студената. Студентско 
вредновање установе спроводи се према усвојеној и документованој Методологији 
студентског вредновања установе. У поступку вредновања, поред свих параметара 
који доприносе квалитету установе, мери се и задовољство и значај који студенти 
додељују варијаблама које ближе одређују квалитет студијског програма. Варијабле 
квалитета студијског програма, дефинисане методологијом, су у складу са 
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа. У оквиру поступка студентског вредновања установе 
разматрају се и разлози одустајања од студија, а на основу прикупљених анкета које 
студенти попуњавају приликом исписивања са студија. На основу добијених резултата 
о студентском вредновању установе Комисија сачињава предлог Извештаја који 
прослеђује на усвајање Савету за квалитет који разматра, усваја и даје предлог мера за 
побољшања. Наставно веће даје мишљење о извршеном поступку, резултатима СВУ и 
даје предлоге за: повећање задовољства студената, отклањање недостатака и 
побољшање самог поступка СВУ и перформанси Школе.  

− Вредновање образовног процеса представља годишњу активност преиспитивања 
квалитета реализације образовног процеса и спроводи се према процедури ВО-ПР-004 
Вредновање образовног процеса (Резултати последњег вредновања дати су у 
документу: Извештај о Вредновању Образовног Процеса 2009/10 НВ). Поред 
преиспитивања свих елемената који се односе на квалитет образовног процеса, 
дефинисаних процедуром, вредновање образовног процеса подразумева и 
преиспитивање квалитета студијских програма. У складу с претходним, врши се 
процена тренутне ситуације и упоређивање с прописаним стандардима. Радни тим за 
вредновање образовног процеса израђује Нацрт извештаја који обавезно садржи и 
предлоге мера за побољшања и исти прослеђује Савету за квалитет који даје своје 
мишљење. У форми предлога, Извештај се прослеђује Наставом већу на разматрање 
које даје своје виђење и уколико је сагласно исти усваја.  



СК-0804 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о ванредном самовредновању за 2011. годину  Страна 43 од 116 

− Још једна од метода праћења и обезбеђења квалитета студијских програма 
подразумева примену процедуре МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима. Сврха 
процедуре огледа се, превасходно, у спречавању настанка неусаглашености, као и у 
прописивању поступка управљања неусаглашеностима. За идентификацију 
неусаглашености одговорни су сви запослени у Школи, при чему примарну 
одговорност имају руководиоци свих нивоа, као и што представник студената може 
поднети пријаву о насталој неусаглашености. Управљање неусаглашеностима 
укључује следеће активности: мере за спречавање неусаглашености, идентификацију 
и пријављивање неусаглашености, евидентирање неусаглашености, разматрање налаза 
о неусаглашености и одлучивање о мерама, отклањање неусаглашености, 
верификацију предузетих мера, извештавање о неусаглашеностима и чување 
докумената.  

− Корективне и превентивне мере (процедура МП-ПР-002, Корективне и превентивне 
мере) спроводе се након утврђивања неусаглашености која се може идентификовати 
на основу: преиспитивања студијских програма; интерних провера система квалитета; 
екстерних провера од стране сертификационог тела; измена у постојећој регулативи 
(закони, прописи и стандарди) које се односе на студијски програм; информација 
добијених приликом спровођења студентског вредновања установе у делу који се 
односи на студијске програме; промена које се дешавају на тржишту високог 
образовања; предлога за корективну или превентивну меру у циљу побољшања 
студијских програма које подносе запослени, односно представник студената 
Корективну/превентивну меру покреће Савет за квалитет Школе. Истовремено Савет 
за квалитет именује радни тим (или појединца) за спровођење корективне или 
превентивне мере и дефинише рок за подношење извештаја. Тим за спровођење 
корективне или превентивне мере ради на утврђивању узрока неусаглашености и даје 
предлог програма активности за њихово отклањање. Савет за квалитет разматра 
предлог мера и даје сагласност на исти или сугестије за измену или допуну предлога 
мера у погледу активности, носиоца и рокова. На основу одобреног програма мера за 
отклањање узрока неусаглашености, радни тим спроводи планиране активности и о 
току активности, по потреби, обавештава Савет за квалитет. Приликом верификације 
спроведене корективне или превентивне мере Савет за квалитет дефинише и рок у 
коме ће руководилац радног тима преиспитати ефективност предузетих мера. 

 
У преиспитивању студијског програма и образовне делатности узимају се у обзир и 
мишљења и подаци послодаваца кроз анкетирање у реализацији стручне праксе као и подаци 
добијени од Националне службе за запошљавање. При томе, у склопу поступка 
преиспитивања студијских програма врши се упоређивање са курикулумима одговарајућих 
страних високошколских установа.  

Анализа и процена - механизама праћења квалитета студијских програма 
Из описа стања уочава се да Београдска политехника уважава системски приступ праћењу и 
обезбеђењу квалитета. Претходно наведеним и описаним процедурама обухваћени су 
најзначајнији елементи који доприносе обезбеђењу квалитета студијских програма, а који су 
усклађени са законским оквиром, прописаним стандардима, дефинисаним циљевима и 
политиком. Успостављени механизми доследно се примењују и на тај начин се постижу 
континуална унапређења студијских програма. У односу на Препоруке и допунска упутства 
за припрему документације за акредитацију (септембар 2007. године) извршена су следећа 
унапређења:  

- уведено је 50% часова предавања у односу на број часова активне наставе, 
- преиспитани су стручна пракса и завршни рад тако да не улазе у број часова активне 

наставе; 
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- уместо стручног пројекта уведени су предмети психологија рада, инжењерска 
истраживања, пројект менаџмент и рециклажни процеси на одељењу за технологије, 
односно социологија културе, пројект менаџмент и уметнички пројекат на одељењу за 
дизајн. На овај начин постигнута је ефективнија израда стручног пројекта јер студенти у 
оквиру уведених предмета добијају сва неопходна знања која су им потребна да би 
приступили изради пројектног задатка. 

 
У односу на спроведене поступке преиспитивања студијских програма извршена су следеће 
унапређења: 

- измењени су садржаји (до 20%) на одређеном броју предмета са циљем обезбеђења 
савремености садржаја, а на основу праћења достигнућа у науци и струци; 

- уведена је нова наставна метода како би се студентима омогућило ефективније усвајање 
знања на предмету хемија (moodlе платформа); 

- на појединим предметима извршено је прераспоређивање поена са предиспитних 
обавеза; 

- на студијским програмима прерада полимера и дизајн индустријских производа 
извршена је измена ЕСПБ за одређене предмете; 

- уведене су измене у погледу литературе у смислу увођења нових издања, а са циљем 
обезбеђивања савремености садржаја; 

- уведене су измене у погледу класификационог испита како би се обезбедила ефективнија 
класификација студената на одељењу за дизајн; 

- пред почетак следеће школске године планира се организовање уводних курсева из 
предмета математика, физика и хемија како би се омогућило студентима лакше праћење 
наставе и постизање бољих резултата; 

- уведена су периодична преиспитивања реализације предмета у оквиру појединачних 
студијских програма са циљем обезбеђивања ефективнијег остваривања исхода учења; 

- извршено је иновирање опреме неопходне за реализацију студијских програма. 
 
У погледу усавршавања постојећих и увођења нових студијских програма тренутно су 
актуелна следећа унапређења: 

- на основу актуелних дешавања у окружењу покренуте су иницијативе за развој два нова 
студијска програма (на основним студијама студијски програм: Рециклажне технологије, 
а на специјалистичким студијама студијски програм: Безбедност и здравље на раду). 

 
У односу на предлог мера донетих у поступку самовредновања из 2009. године урађен је 
Елаборат о унапређењу студијских програма. 

На основу анализе потреба тржишта рада за одређеним кадровима, заинтересованости 
студената специфичне области студија и доступности наставника за ускостручне области 
обустављен је упис нових студената на студијским програмима прерада полимера, 
технологија прераде и обраде коже и иновационе технологије полимера, а што је датљније 
објашњено у уводном делу овог стандарда. 

У односу на дефинисане циљеве, а у контексту преиспитивања студијских програма основни 
проблем везује се за преиспитивање компетенција дипломираних студената. Узроци 
поменутог проблема огледају се у недовољно развијеним асоцијацијама послодаваца у 
областима за које Школа образује кадрове, као и у недовољно ефикасној комуникацији са 
свршеним студентима. Са циљем делимичног превазилажења поменутог проблема 
Београдска политехника је покренула процес развоја алумнија и прикључила се Асоцијацији 
малих и средњих предузећа и предузетника Србије –АППС и Институту за стандардизацију 
Србије. Развој алумнија и чланство у поменутим организацијама, поред осталих 
информација, требало би да обезбеди повратне информације о задовољству послодаваца и 
дипломираних студената стеченим компетенцијама. 
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2) Високошколска установа описује исходе образовања у оквиру акредитованих студијских 
програма које изводи, засноване на исходима учења 

Опис стања – исходи образовања засновани на исходима учења 
Исходи образовања на Београдској политехници дефинисани су на основним поставкама 
Блумове таксономије и дескрипторима исхода учења дефинисаних у оквиру ''Тјунинг 
пројекта'' (Tuning project). Блумова таксономија истиче постојање три домена образовања, 
односно начина усвајања одређеног садржаја (когнитивни, афективни и психомоторни). У 
складу с претходним на Београдској политехници издвајају се следећи домени образовања: 

− когнитивни домен и 
− афективни домен. 

Когнитивни домен остварује се постизањем одговарајућих нивоа учења. У циљу остваривања 
когнитивног домена сваки предмет студијског програма има своје место и улогу кроз 
дефинисане исходе учења. У погледу афективног домена, а који претпоставља субјективни 
аспект понашања при учењу, исти се остварује кроз учење о прихватању и реаговању на 
одређене појаве; усвајању и концептуализацији вредности; поређењу, проучавању односа и 
успостављању система вредности; контролисању понашања на основу развијеног система 
вредности.  

Други ослонац, у дефинисању исхода образовања на Београдској политехници представљали 
су дескриптори исхода учења дефинисани Тјунинг пројектом. У складу с поменутим 
дескрипторима, издвајају се три домена исхода образовања: 

− знање и разумевање у специфичној области студија, 
− примена знања у специфичној области студија (практичне вештине) и 
− оспособљеност за деловање у широј друштвеној заједници. 

Прва два исхода образовања подразумевају стицање знања и вештина неопходних за 
разумевање и примену наученог у конкретним ситуацијама, у оквиру специфичних области 
студија. Трећи исход образовања подразумева развијање система вредности код студената у 
циљу уважавања различитости и могућности деловања у широј друштвеној заједници. 

На основу овако конципираних исхода образовања постављене су опште и специфичне 
компетенције и исходи учења који обезбеђују остваривање поменутих компетенција. 

У прилогу, табела 4.2 дат је опис исхода учења у односу на дефинисане исходе образовања 
по студијским програмима. 

Анализа и процена - исхода образовања заснованих на исходима учења 

Периодичним спровођењем поступка преиспитивања Београдска политехника систематично 
приступа преиспитивању усклађености исхода учења с иходима образовања уз уважавање 
научних достигнућа у области учења и подучавања, као и захтева које поставља савремени 
концепт високог образовања. У том смислу уведена унапређења обухватају следеће: 

− извршено је прецизније дефинисање исхода учења у односу на првобитно 
дефинисане; 

− организују се континуални програми обуке и радионице у циљу обучавања наставног 
особља у примени захтева које поставља савремени концепт високог образовања. 

 
Тренутно дефинисани исходи учења представљају оптимално решење у складу с доступним 
информацијама с тржишта рада, контакта с послодавцима, на основу анкетирања 
послодаваца при обављању стручне праксе студената, итд. Основна мањкавост у овако 
дефинисаним исходима учења огледа се у недостатку повратних информација од 
професионалних асоцијација из специфичних области студија (ово је детаљно објашњено у 
оквиру тачке/захтева 1 овог стандарда). У том смислу не постоје повратне информације о 
томе да ли овако дефинисани исходи учења испуњавају очекивања послодаваца у погледу 
знања и разумевања студената, примене наученог и деловања у друштвеном контексту. 
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3) Установа документује да је обезбедила да су исходи учења базирани на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања у датој научној области и на одговарајућем 
Европском оквиру квалификација, укључујући и захтеве међународних и националних 
професионалних удружења  

Опис стања – исходи учења базирани на дескрипторима квалификација 
Београдска политехника за сваки акредитовани студијски програм има дефинисане исходе 
учења којима се обезбеђује стицање специфичних и општих компетенција. Овако 
дефинисани исходи учења, односно компетенције, засновани су на Националном оквиру 
квалификација, који је предложио Национални савет за високо образовање и Европском 
оквиру квалификација (донетом на састанку Министара у Бергену 2005. године). Значајну 
улогу у дефинисању исхода учења представљали су и резултати истраживања тржишта рада 
(које периодично спроводи Београдска политехника), контакти са светом послодаваца (који 
се обезбеђују и чланством Београдске политехнике у Асоцијацији малих и средњих 
предузећа и предузетника Србије –АППС и Институту за стандардизацију Србије), резултати 
анкета које попуњавају послодавци по обављању стручне праксе студената, стање развоја 
науке и струке, итд.  

С обзиром да Београдска политехника има студије првог (основне струковне студије) и 
другог нивоа (специјалистичке струковне студије) следећи дескриптори квалификација 
представљали су основу за дефинисање исхода учења, односно компетенција: 

према Националном оквиру квалификација  

први ниво студија 

''Диплому стичу студенти који задовољавају дескрипторе исхода учења: 
− који су показали знање у области студирања које се заснива на претходном 

образовању и које оспособљава за коришћење стручне литературе;  
− који су у стању да примене знање и разумевање у професији;  
− који су у стању да пренесу знања на друге;  
− који поседују способност да наставе студије;  
− који поседују способност за тимски рад.'' (преузето са интернет странице Националног 

савета за високо образовање – http://www.nsvo.etf.rs ) 
 

други ниво студија 

''Диплому стичу студенти који задовољавају дескрипторе исхода учења: 
− који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним 

ужим областима специјализације, које се заснива на знању и вештинама стеченим на 
основним струковним или основним академским студијама, као вид посебне припреме 
и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације; 

− који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно 
решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у ужим 
областима студија; 

− који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених 
проблема из струке; 

− који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и 
дају на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже 
промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом 
њиховог знања и судова; 

− који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и да на 
јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања 
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стручној и широј јавности.'' (преузето са интернет странице Националног савета за високо 
образовање – http://www.nsvo.etf.rs ) 

 

према Европском оквиру квалификација 

први ниво студија 

''Qualifications that signify completion of the first cycle are awarded to students who: 

- have demonstrated knowledge and understanding in a field of study that builds upon their 
general secondary education, and is typically at a level that, whilst supported by advanced 
textbooks, includes some aspects that will be informed by knowledge of the forefront of their 
field of study; 

- can apply their knowledge and understanding in a manner that indicates a professional 
approach to their work or vocation, and have competences typically demonstrated through 
devising and sustaining arguments and solving problems within their field of study; 

- have the ability to gather and interpret relevant data (usually within their field of study) to 
inform judgments that include reflection on relevant social, scientific or ethical issues; 

- can communicate information, ideas, problems and solutions to both specialist and non-
specialist audiences; 

- have developed those learning skills that are necessary for them to continue to undertake further 
study with a high degree of autonomy.'' (преузето са интернет странице ''The official 
Bologna Process'' – http://www.ond.vlaanderen.be ) 

 

други ниво студија 

''Qualifications that signify completion of the second cycle are awarded to students who: 

- have demonstrated knowledge and understanding that is founded upon and extends and/or 
enhances that typically associated with the first cycle, and that provides a basis or opportunity 
for originality in developing and/or applying ideas, often within a research context;  

- can apply their knowledge and understanding, and problem solving abilities in new or 
unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of 
study; 

- have the ability to integrate knowledge and handle complexity, and formulate judgments with 
incomplete or limited information, but that include reflecting on social and ethical 
responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments; 

- can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to 
specialist and nonspecialist audiences clearly and unambiguously; 

- have the learning skills to allow them to continue to study in a manner that may be largely self-
directed or autonomous.'' (преузето са интернет странице ''The official Bologna Process'' – 
http://www.ond.vlaanderen.be ) 

 
У односу на овако постављене дескрипторе квалификација Београдска политехника 
дефинисала је исходе учења и компетенције. 

Анализа и процена - исхода учења базираних на дескрипторима квалификација 
На основама националног и Европског оквира квалификација Београдска политехника је 
преиспитала првобитно постављене исходе учења и усагласила исте с постављеним 
захтевима. Анализирање усклађености дефинисаних исхода учења, односно компетенција, са 
захтевима националних и професионалних удружења у овом тренутку није могуће 
спровести. У националном окружењу не постоје усвојени и јавно доступни захтеви по 
питању квалификација за специфичне научне области. У односу на међународно окружење, а 
у складу с информацијама Тјунинг групе, оквири квалификација су за сада дефинисани само 
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за одређене научне области, а које не обухватају области које се изучавају на Београдској 
политехници. 

4) Високошколска установа описује начин на који је успоставила склад између наставних 
метода, исхода учења и критеријума оцењивања. Описује методе наставе оријентисане ка 
учењу студената и систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења. Високошколска 
установа документује и описује на који начин исходи учења опредељују садржај наставног 
програма и његову организацију, наставне методе и стратегије, предложене курсеве и 
поступке за проверу знања и оцењивање. 

5) Установа прилаже табелу мапирања предмета као помоћ за стицање увида у то како су 
програмски исходи учења покривени у оквиру обавезних предмета који су дефинисани 
програмом 

Опис стања – усклађеност наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања; 
садржај наставног програма у функцији исхода учења 
Наставне методе на студијским програмима који се изучавају на Београдској политехници 
дефинисане су у функцији циљева и исхода учења. Генерално посматрано, на нивоу 
студијских програма издвајају се следећи циљеви учења: 

- развијање способности студената да усвајају одређена теоријска и практична знања; 
- развијање способности студената за међусобним повезивањем усвијених знања у једну 

целину и примене наученог; 
- развијање критичких и самокритичких способности студената; 
- развијање способности студената за генерисањем нових идеја; 
- развијање личних способности студената у контексту ефективног деловања у својој 

професији; 
- развијање способности студената да планирају и управљају личним развојем (у контексту 

учења). 
 
У односу на претходно наведене циљеве учења, а уважавајући дескрипторе квалификација, у 
Београдској политехници дефинисани исходи учења подразумевају остваривање 
одговарајућих нивоа учења. Постизање исхода учења проверава се периодично, током 
реализације курса, и на испиту. Остваривање исхода учења проверава се применом 
различитих метода оцењивања које су у функцији постављених исхода. За прелазну оцену 
неопходно је да студент покаже минимално знање и способности при решавању одређеног 
задатка. За средњи ниво оцена неопходно је да студент покаже знања и способности при 
решавању задатака, док је за највишу оцену неопходно да студент покаже потпуно знање и 
разумевање у одговарајућој области, као и способности ефективног решавања одређеног 
задатка. У наставку текста дат је графички приказ међусобне условљености исхода учења, 
метода наставе и метода оцењивања. 
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Слика 3.4.1 Усклађеност исхода учења, метода наставе и метода оцењивања 

усвајање теоријских и 
практичних знања 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА

повезивање знања и 
примена наученог 

критичке способности 

генерисање нових 
идеја 

ефективно деловање у 
професији 

планирање и 
управљање личним 

развојем 

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исход 1 - памти и овладава 
садржајем 

Исход 2 - примена наученог у 
новим и конретним ситуацијама 

Исход 3 - разуме садржаје и 
структуру материјала

Исход 4 - формулише нове идеје 
на основу постојећих знања 

Исход 5 - просуђује о 
вредностима садржаја за дату 

сврху 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

предавања, претраживање литературе, коришћење интернета, вежбе 
које подразумевају тражење актуелних података  

студије случаја, практичан рад, израда пројектних задатака, показне 
вежбе, тимски рад, дискусије 

израда семинарских радова, презентација семинарских радова, 
вредновање рада/презентације од стране других студената, 
студентово вредновање сопственог рада, вредновање студентског 
рада од стране наставника 

решавање проблема, истраживачки пројекти, тимски рад, креативне 
визуелизације, бреинсторминг 

учење засновано на претходном искуству, вредновање рада од 
стране других студената, вредновање студентског рада од стране 
наставника, израда извештаја/елабората/дневника стручне праксе, 
студентово вредновање сопственог рада, израда извештаја са 
студијских посета

израда пројектних задатака, менторство, вођење дневника стручне 
праксе, развој портфолиа, израда завршног рада  

МЕТОДЕ ОЦЕЊИВАЊА

периодична провера знања, писмени и усмени испити 

извештаји, елаборати, дневник стручне праксе 

семинарски радови, писмени и усмени испити

задаци, писмена извештавања, усмена излагања и презентације 

расправе, задавање проблема, пројектни задаци 

пројектни задатак, дневник стручне праксе, завршни рад

Исход 2 

Исход 3 

Исход 4 

Исход 5 

Исход 1 

 
Полазну основу у дефинисању садржаја наставног програма представљају студијским 
програмом дефинисане специфичне и опште компетенције и исходи учења који обезбеђују 
стицање компетенција. Стручним, односно уметничко-стручним и стручно-апликативним 
предметима обезбеђује се остваривање исхода учења који подразумевају знање и 
разумевање, као и примену знања у специфичној области студија, а који обезбеђују стицање 
специфичних и појединих општих компетенција. Академско-општеобразовним предметима 
обезбеђује се остваривање исхода учења који су у служби стицања општих компетенција. У 
погледу организације наставног програма, предмети су организовани према годинама 
студијског програма, односно семестрима тако да обезбеђују континуитет у остваривању 
предметно дефинисаних исхода учења, а што доприноси остваривању програмских исхода 
учења. На слици 3.4.1 приказано је на који начин исходи учења опредељују наставне методе, 
односно методе оцењивања.  

У прилогу, табела 4.2. приказане су мапе предмета за сваки студијски програм, као и 
примери описа предмета на којима је јасно презентовано на који начин се предмет уграђује у 
програмске исходе учења. 

Анализа и оцена - усклађености наставних метода, исхода учења и критеријума 
оцењивања; садржаја наставног програма у функцији исхода учења 
Континуалним преиспитивањима и праћењем дешавања у окружењу, а уважавајући 
национални и европски оквир квалификација, научна достигнућа, као и заступљене нивое 
студија Београдска политехника је унела следећа унапређења: 

- извршене су измене у исходима учења у смислу да су прецизније дефинисани што 
омогућава боље сагледавање доприноса исхода учења у остваривању неопходних нивоа 
учења, а у циљу постизања оквирима дефинисаних квалификација; 

- извршене су измене у описима предмета тако да се добија јасан увид о повезаности 
исхода учења, наставних метода и метода оцењивања; 
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- прецизнијим дефинисањем исхода учења на нивоу предмета омогућено је боље 
сагледавање надоградње знања студената и јасније презентовање студентима шта се од 
њих очекује да знају/разумеју, односно могу да примене по завршетку наставе на 
одређеном предмету; 

- повезивањем исхода учења и метода оцењивања омогућено је обезбеђивање повратних 
информација студентима о вредновању остварених исхода учења и потребном 
ангажовању како би се исти остварили. 

На основу дефинисаних метода оцењивања (вредновања), за наредни период Београдска 
политехника планира још детаљније постављање критеријума оцењивања на нивоу предмета. 
Претходно подразумева прецизније дефинисање квантитета и квалитета знања које студент 
треба да покаже за одређену оцену, а у односу на дефинисане исходе учења. Још један од 
изазова које је препознала Београдска политехника, а који се везује за будући период, односи 
се на развијање стратегија учења у функцији остваривања циљева учења.  

6) Прилажу се процене постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења. 
Високошколска установа описује стратегију и коришћене методе којима проверава 
постизање исхода учења за сваки студијски програм. Установа процењује у којој мери се 
постигнути резултати поклапају са планираним исходима учења. 

Опис стања – постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења 
Циљ Београдске политехнике огледа се у остваривању жељених исхода учења. Да би се 
омогућило остваривање задатог циља Београдска политехника је успоставила стратегију која 
се огледа у праћењу свих фаза и фактора који директно или индиректно утичу на постигнућа 
студената. Када се говори о фазама мисли се на праћење квалитета студената који уписују 
Школу (на ''улазу''), током студија и свршених студената (на ''излазу''). Квалитет студената 
који уписују Школу прати се преко квалитета претходног образовања и резултата остварених 
на класификационом испиту. Праћење студената током студија реализује се прописаним 
документима система квалитета ВО-ПР-001, Извођење наставе и ВО-УП-006, Праћење 
напредовања студената, као и периодичним семестралним састанцима руководиоца одсека 
и предметних наставника. У погледу свршених студената прати се остварена просечна оцена 
током студија и просечна дужина трајања студија. 

Квалитет претходног образовања утврђује се на основу просечне оцене остварене у 
претходном нивоу образовања, а резултати остварени на класификационом испиту на основу 
броја бодова које студент остварио полагањем пријемног испита. Праћење студената током 
студија обухвата праћење континуитета рада студената током реализације наставе (ВО-ПР-
001, Извођење наставе) на појединачним предметима и праћењем напредовања студената од 
момента уписа студента у Школу па све до завршетка његовог студирања, односно од 
момента уписа одређеног предмета па све док студент тај исти предмет не положи (ВО-УП-
006, Праћење напредовања студената). Током реализације наставе на појединачним 
предметима наставници су у обавези да прате континуитет рада студената које остварују 
кроз праћење: присутности студената настави, ангажовања студената током наставе и 
обављања предиспитних обавеза дефинисаних наставним програмом предмета. Обавеза 
наставника је да формирају запис о праћењу рада студената, а који чувају две године. 
Преиспитивање континуитета рада студената реализује се периодичним семестралним 
састанцима руководиоца одсека и предметних наставника при чему је обавеза наставника да 
сачине преглед о напредовању студената у току процеса наставе. Поменути преглед обавезно 
мора да садржи: проценат студената који редовно похађа наставу у односу на оне који су 
уписали предмет; проценат студената који је поново уписао предмет и њихово ангажовање; 
проценат студената који не долази на наставу; напредовање студената у смислу извршавања 
предиспитних обавеза; уочени проблеми током реализације наставе. Поред преиспитивања 
рада наставника и студената, на поменутим састанцима дефинише се и предлог мера 
(уколико је то потребно) које је неопходно предузети у циљу унапређења квалитета наставе и 
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постигнућа студената. Праћење напредовања студената обухвата праћење напредовања 
студената по студијким програмима и праћење напредовања студената по предметима.  

Праћење напредовања студената на студијском програму врши се анализом следећих 
улазних параметара: 

- успеха студената у претходном школовању – просечна средња оцена oстварена у 
претходном нивоу образовања за све активне студенте у посматраној школској години; 

- просечног броја уписаних ЕСПБ бодова у школској години, за самофинансирајуће 
студенте; 

- просечног броја остварених ЕСПБ бодова у школској години, за самофинансирајуће и 
студенте који се финансирају из буџета Републике Србије; 

- хистограма расподеле студената по броју остварених ЕСПБ бодова; 
- остварене средње оцене током студирања (која се утврђује по дипломирању студената), 

за све студенте који су завршили студије у посматраној школској години; 
- просечне дужине студирања (која се утврђује по дипломирању студената), за све 

студенте који су завршили студије у посматраној школској години. 
 
Праћење напредовања студената на предмету врши се анализом следећих улазних 
параметара: 

- просечног процента остварених поена у предиспитним обавезама на предмету; 
- проценат студената који су испунили, односно нису испунили предиспитне обавезе; 
- броја студената пријављених за полагање испита, броја студената који су приступили 

полагању испита, броја студената који су положили, односно нису положили испит из 
одређеног предмета (на нивоу испитног рока, односно школске године); 

- остварене просечне оцене по предметима у оквиру испитног рока и на нивоу школске 
године; 

- просечног броја полагања из кога се положи неки предмет на нивоу школске године; 
- проценат студената који нису положили испит из одређеног предмета у току школске 

године, а који су предмет уписали. 
 
На основу извештаја спроведених анализа за школску 2008/09. годину, на основним 
струковним студијама, добијени су следећи показатељи: 

- просечна оцена студената у претходном нивоу образовања износила је 3,62; 
- просечан број уписаних ЕСПБ за самофинансирајуће студенте износио је 57,72; 
- просечан број остварених ЕСПБ бодова за самофинансирајуће и буџетске студенте 

износио је 41,30. 
- подаци о просечној дужини студирања и просечној оцени по дипломирању није било 

могуће добити јер у 2008/09. години још није завршен циклус студија од три године (још 
није завршила прва генерација студената); 

- просечни проценат остварених поена у предиспитним обавезама на сваком предмету 
(посматрано у односу на максимални број поена који студенти могу да остваре у току 
реализације процеса наставе), посматран на нивоу студијских програма кретао се у 
интервалу од 56% до 74%; 

- у највећем проценту случајева студенти су испунили предиспитне обавезе током процеса 
наставе и на тај начин остварили улов за излазак на испит; 

- посматрано на годишњем нивоу од укупно 5582 студената који су полагали испите 
позитиван резултат је остварило 3813 студената или 68,31%, са просечном оценом 7,44. 

 
На основу извештаја спроведених анализа за школску 2008/09. годину, на 
специјалистичким струковним студијама, добијени су следећи показатељи: 

- просечна оцена студената у претходном нивоу образовања износила је 7,48; 
- просечан број уписаних ЕСПБ износио је 60; 
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- просечан број остварених ЕСПБ бодова за самофинансирајуће и буџетске студенте 
износио је 43,05; 

- остварена просечна оцена током студирања (која се утврђује по завршетку студија) 
износила је 9,71; 

- просечна дужина студирања (која се утврђује по завршетку студија) износила је годину 
дана; 

- просечни проценат остварених поена у предиспитним обавезама на сваком предмету 
(посматрано у односу на максимални број поена који студенти могу да остваре у току 
реализације процеса наставе), посматран на нивоу свих студијских програма износио је 
43,67%; 

- у највећем проценту случајева студенти су испунили предиспитне обавезе током процеса 
наставе и на тај начин остварили улов за излазак на испит; 

- посматрано на годишњем нивоу од укупно 264 студената који су полагали испите 
позитиван резултат је остварило 263 студената или 99,6%, са просечном оценом 9,05. 

 
На основу извештаја спроведених анализа за школску 2009/10. годину, на основним 
струковним студијама, добијени су следећи показатељи: 

- просечна оцена студената у претходном нивоу образовања износила је 3,39; 
- просечан број уписаних ЕСПБ за самофинансирајуће студенте износио је 61,66; 
- просечан број остварених ЕСПБ бодова за самофинансирајуће и буџетске студенте 

износио је 36,73; 
- остварена средња оцена током студирања (по дипломирању) износила 8,09; 
- просечна дужина студирања по дипломирању износила је 3 године; 
- просечни проценат остварених поена у предиспитним обавезама на сваком предмету 

(посматрано у односу на максимални број поена који студенти могу да остваре у току 
реализације процеса наставе), посматран на нивоу студијских програма кретао се у 
интервалу од 30% до 66%; 

- у највећем проценту случајева студенти су испунили предиспитне обавезе током процеса 
наставе и на тај начин остварили улов за излазак на испит; 

- посматрано на годишњем нивоу од укупно 7680 студената који су полагали испите 
позитиван резултат је остварило 5688 студената или 74,06%, са просечном оценом 7,53. 

 
На основу извештаја спроведених анализа за школску 2009/10. годину, на 
специјалистичким струковним студијама, добијени су следећи показатељи: 

- просечна оцена студената у претходном нивоу образовања износила је 8,26; 
- просечан број уписаних ЕСПБ износио је 54,42; 
- просечан број остварених ЕСПБ бодова за самофинансирајуће и буџетске студенте 

износио је 34,52; 
- остварена просечна оцена током студирања (која се утврђује по завршетку студија) 

износила је 9,35; 
- просечна дужина студирања (која се утврђује по завршетку студија) износила је 1,8 

година; 
- просечни проценат остварених поена у предиспитним обавезама на сваком предмету 

(посматрано у односу на максимални број поена који студенти могу да остваре у току 
реализације процеса наставе), посматран на нивоу посматран на нивоу свих студијских 
програма износио је 34%; 

- у највећем проценту случајева студенти су испунили предиспитне обавезе током процеса 
наставе и на тај начин остварили улов за излазак на испит; 

- посматрано на годишњем нивоу од укупно 233 студената који су полагали испите 
позитиван резултат је остварило 233 студената, односно 100% са просечном оценом 8,66. 
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На основу спроведених анализа о праћењу напредовања студената произилази да су свршени 
студенти прве генерације уписане по акредитованим програмима постигли вишу просечну 
оцену (8,26). Не треба занемарити чињеницу да је од укупног броја уписаних студената 
школске 2007/08. године (484), у предвиђеном року од три године, студије завршило 23 
студената. Сходно овим подацима тешко је говорити о оствареним жељеним исходима учења 
на нивоу целе генерације, а што је Београдска политехника поставила као свој циљ. Прави 
резултати биће доступни тек по истеку законски предвиђеног периода за завршетак студија, а 
који се рачуна у дуплом трајању у односу на редовно трајање студија.  

Према садашњим резултатима, на основним струковним студијама, од просечног броја 
уписаних ЕСПБ на нивоу школске године, студенти остваре 65%. У односу на просечни 
проценат остварених поена кроз реализацију предиспитних обавеза (посматрано у односу на 
максималан број поена који студенти могу да остваре на појединачним предметима, а који се 
креће у законски дефинисаном оквиру од минималних 30 до максималних 70), уочено је 
задовољавајуће ангажовање студената. Наиме, мали је проценат студената који не реализује 
предиспитне обавезе и не оствари услов за излазак на испит, током реализације курса на 
појединачним предметима. О ефективности и ефикасности ангажовања студената током 
процеса наставе сведоче и резултати испитних рокова где је забележена пролазност 
студената приближно 71%. Из овако добијених резултата, а узимајући у обзир просечне 
оцене које студенти остваре полагањем испита на нивоу школске године, произилази да 
студенти остварују очекиване исходе учења. 

На специјалистичким струковним студијама, а у односу на добијене резултате праћења 
напредовања студената, произилази да је мања ефикасност од ефективности. Ови студенти 
остварују високе просечне оцене, што указује на постизање жељених исхода учења. Основни 
разлог мање ефикасности превасходно се огледа у томе што већи проценат ових студената 
студира уз рад. Још један од разлога мање ефикасности огледа се и у старосној доби 
студената, односно студената који поред студија имају и друге врсте обавеза (породица, 
запослење, итд.).   

Анализа и оцена - постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења 
Из описа стања уочава се да Београдска политехника има разрађене механизме и стратегију 
праћења постигнућа студената. У зависности од добијених резултата спроведених анализа 
предуземију се одговарајуће мере, а с циљем унапређења процеса наставе и постигнућа 
студената. Нека од предузетих унапређења подразумевала су следеће: 

- На основу уочене слабије пролазности студената на појединим предметима, а у односу на 
остале предмете студијског програма, наставници су били у обавези да ураде анализу 
напредовања студената на посматраним предметима. Ова анализа је подразумевала 
разматрање следећих елемената: присуство студената на настави, учествовање студената 
у реализацији наставних активности, прикупљене поена у току реализације наставних 
активности, излазност и пролазност по испитним роковима и предлог мера како би се 
увела побољшања. Предложена и спроведена побољшања су подразумевала: увођење 
поправних колоквијума (тестова), промена метода наставе, увођење додатне литературе, 
увођење допунских термина консултација, могућности контактирања наставника путем 
имејла. 

- На основу уоченог слабијег предзнања студената на првој години студија на предметима 
физика, математика и хемија Београдска политехника је предузела све неопходне мере 
како би се организовали уводни курсеви из поменутих предмета пред почетак следеће 
школске године и омогућило студентима лакше праћење наставе и постизање бољих 
резултата.  

 

У односу на дефинисани циљ, Београдска политехника кроз континуална преиспитивања 
тежи остваривању жељених исхода учења. У односу на укупан број активних студената у 
школској 2009/10. години приближно 50% је остварило услов да се следеће школске године 
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финансира на терет буџета Републике Србије. У односу на ових 50% највећи проценат 
студената је остварило између 55 и 60 ЕСПБ у току школске 2009/10. године. Оно што је 
сигурно, а што произилази из резултата спроведених анализа, студенти који студирају по 
акредитованим програмима остварују боље резултате у односу на генерације које су 
студирале по претходном систему високог образовања. Један од основних проблема са 
којима се суочава и Београдска политехника огледа се у слабијем квалитету претходног 
образовања студената.  

7) На конкретном примеру једног предмета или модула акредитованог студијског програма 
из сваке области одговарајућег научног поља, установа описују све активности учења 
потребне за достизање очекиваних исхода учења (време проведено на активностима које 
директно води наставно особље, време проведено у самосталном раду, на обавезној 
стручној пракси, време потребно за припрему за проверу знања и време обухваћено самом 
провером знања.), кроз удео ових активности у укупној вредности ЕСПБ за дати 
предмет/модул. 

Опис стања – активности учења потребне за достизање очекиваних исхода учења 
Како је већ напоменуто у првој тачки/захтеву овог стандарда Београдска политехника има 
постављен механизам одређивања и преиспитивања бодовне вредности предмета (ЕСПБ). 
Одређивање бодовне вредности предмета заснива се на прикупљању информација од 
наставника и од студената, а по основу процене о укупном ангажовању неопходном за 
остваривање исхода учења. У том смислу процењује се време које студент проведе у 
наставним активностима, као и време које проведе у самосталном раду. У Београдској 
политехници идентификоване су следеће наставне активности: 

- предавања; 
- аудиторне вежбе; 
- лабораторијске вежбе; 
- израда радова у школи; 
- одбрана семинарског рада; 
- периодична провера знања (полагање колоквијума, тестова); 
- студијске посете (посета организацијама); 
- практична настава; 
- полагање испита, итд. 

 
Самостални рад студената везује се за реализацију следећих активности: 

- припрема за реализацију наставе; 
- припрема за полагање колоквијума; 
- претраживање стручне литературе; 
- израда семинарског рада; 
- израда графичког рада; 
- самостално учење за полагање испита, итд. 

 

У зависности од наставне активности, зависиће и време које студент треба да проведе у 
самосталном раду. На пример, за наставну активност која се односи на одбрану семинарског 
рада студент ће морати одређено време да проведе у претраживању стручне литературе, 
писању рада, припреми презентације рада и припреми за излагање рада и дискусију. Све 
претходно наведене активности, као и сама одбрана рада представљају анагажовање 
студента и утичу на бодовну вредност предмета (ЕСПБ). У прилогу, табела 4.2. дати су 
примери предмета за сваку област одоговарајућег научног поља са уделом наставних 
активности (које обухватају и активности студената) у укупном броју ЕСПБ на посматраном 
предмету.  
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Анализа и оцена - активности учења потребних за достизање очекиваних исхода учења 
На основу описа стања произилази да Београдска политехника има разрађен механизам 
одређивања и преиспитивања ЕСПБ бодова. Из приложених примера (табела 4.2.) уочава се 
да свака наставна активност учествује у укупном броју ЕСПБ, при чему су узете у обзир и 
активности студената. Приликом одређивања удела сваке од активности у укупној вредности 
ЕСПБ посматрано је време потребно за остваривање исхода учења, као и параметри интерног 
окружења који утичу на поменуто време. У односу на званичну методологију за одређивање 
ЕСПБ, дефинисану Тјунинг пројектом, пред Београдску политехнику постављају се нови 
задаци у погледу анализирања параметара спољног окружења и њиховог утицаја на време 
ангажовања студената у остваривању исхода учења.  

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

Опис стања – прикупљања информација од студената у погледу њиховог радног 
ангажовања неопходног за постизање задатих исхода учења  
У поступку одређивања и преиспитивања ЕСПБ, Београдска политехника предвидела је и 
учешће студената кроз поступак анкетирања. Прикупљање информација од студената, у 
контексту њиховог укупног ангажовања по предметима, представља активност која се 
спроводи сваке школске године. У наставку је презентован изглед обрасца који се користи 
при анкетирању студената. 

Слика.3.4.1 Упитник за студенте – утврђивање елемената за ЕСПБ 
 

 
 
На основу до сада прикупљених информација састављени су парцијални извештаји, као и 
кумулативни преглед перцепције студената о њиховом радном ангажовању и важећим 
вредностима ЕСПБ. Добијени резултати спроведених анализа, заснованих на информацијама 
добијеним од студената, указују на следеће: 

- за предмете који се слушају на више студијских програма добијене су различите 
вредности ЕСПБ у зависности од студијског програма; 

 

Образац за прикупљање елемената за одређивање  
бодовне вредности предмета  

- упитник за студенте - 
ВО-ОБ-017 

            

                                     Студент                   Бр.индекса 
 
Београд, ___.___.20__.год.             _____________________________    _______________ 

УПУТСТВО: За предмете положене током 2007/08 школске године 
наведите своју процену укупно утрошеног времена у сатима (под А), 
као и за поједине активности (а1-а8).  Као један сат рада студента 
рачуна се време од 45 минута проведено на настави, односно време 
од 60 минута проведено у самосталном раду. 
Такође, наведите добијену оцену (под Б) као и свој предлог ЕСПБ 
бодовне вредности предмета (под В). По правилу, 1 ЕСПБ боду 
одговара 27 сати укупног ангажовања на предмету. 

             

A Укупно утрошено време              

а1 Присуствовање предавањима и припрема за праћење предавања             

а2 Присуствовање вежбама и припрема за праћење вежби             

а3 Припрема за полагање колоквијума             

а4 Претраживање стручне литературе             

а5 Израда семинарског рада             

а6 Израда графичког рада             

а7 Самостално учење за полагање испита             

а8 Остале активности             

Б Добијена оцена             

Садашња ЕСПБ бодовна вредност предмета             

В Предлог ЕСПБ бодовне вредности предмета             
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- за већину предмета студенти процењују да је потребно мање ангажовања, у односу на 
процену наставника; 

- разлике у важећим вредностима ЕСПБ у односу на добијене вредности, на основу 
процене студената, крећу се у интервалу од 0,1 до 2,6 ЕСПБ. 

 

Квалитет резултата добијених спровођењем поступка анкетирања превасходно зависи од 
броја испитаника (студената), као и од веродостојности, објективности и тачности података 
које студенти уносе у образац. Постоји неколико фактора који негативно утичу на квалитет 
тих података: 

- студенти се изјашњавају о предметима које су већ положили, тако да нису непосредно 
заинтересовани за утицај резултата анкете, а самим тим, по правилу, нису претерано 
мотивисани да је пажљиво и објективно ураде; 

- у неким случајевима се студенти изјашњавају о предметима које су похађали и положили 
пре више месеци;  

- број студената на студијским програмима није уједначен. 
 

У прилогу 4.6. овог документа дат је извештај о спроведеним поступцима анкетирања 
студената у погледу њиховог радног ангажовања. 

Анализа и оцена - прикупљања информација од студената у погледу њиховог радног 
ангажовања неопходног за постизање задатих исхода учења 
Из описа стања и на основу приложеног извештаја уочава се да Београдска политехника 
систематично и редовно прикупља информације од студената о њиховом укупном радном 
ангажовању. На основу досадашњих резултата анкетирања студената, као и на основу 
преиспитивања ЕСПБ од стране наставника, извршене су измене ЕСПБ на одређеним 
предметима. 

9) Установа описује методу егзактног мерења, не процене, оптерећења студената за сваки 
ЕСПБ бод, чиме документује да је додела бодова деловима програма заснована на 
оптерећењу студената неопходном за постизање исхода учења у формалном смислу. 
Установа прилаже, уколико располаже таквим подацима, резултате анкете добијене од 
студената у поступку редовног мониторинга оптерећења. Такође, високошколска установа 
даје на увид предлог мера и активности које је предузела да би се смањила стопа 
неуспешности на испитима и усагласило радно оптерећења студената са вредностима 
ЕСПБ бодова. 

Опис стања – методе егзактног мерења оптерећења студената за сваки ЕСПБ 

Према дефинисаној процедури за одређивање бодовне вредности предмета (ЕСПБ) и 
Правилнику о студијама, а у циљу одређивања, односно преиспитивања ЕСПБ полази се од 
следећег:  

- укупне радне обавезе студента на савладавању студијског програма износе 40 часова 
седмично, током 30 седмица у току школске године;  

- у укупно ангажовање студента у оквиру фонда сати из тачке 1. урачунава се све време 
које он треба утрошити за успешно савлађивање студијског програма, односно урачунава 
се време проведено на предавањима, вежбама, семинарима и другим облицима наставе, 
самосталном раду, колоквијумима, испитима, изради завршног рада, добровољном раду у 
локалној зајединици и другим видовима ангажовања;  

- укупне активне наставне обавезе студента трају најмање 20 часова седмично;  
- као један сат рада студента рачуна се време од 45 минута проведено у настави, односно 

време од 60 минута проведено у самосталном раду; 
- један ЕСПБ бод одговара укупном радном оптерећењу од приближно 27 сати. 

 
У процесу одређивања укупног ангажовања студента узима се обзир и утицај организације 
процеса наставе и доступност литературе, информатичких ресурса и остале неопходне опреме. 
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Предмету се одређује, по правилу, цели број ЕСПБ бодова, а изузетно се може одредити 
полуброј. Истом предмету који је саставни део различитих студијских програма може бити 
одређена различита вредност ЕСПБ бодова, с обзиром да је мерило ЕСПБ бодова одређеног 
предмета укупно утрошено време просечног студента на појединачном студијском програму.  

У наставку је приказан упитник за прикупљање елемената о ангажовању студената, који 
попуњавају наставници. 

Слика 2.4.3. Упитник за наставнике – утврђивање елемената за ЕСПБ 

 

Образац за прикупљање елемената за одређивање 
бодовне вредности предмета  

– упитник за наставнике – 

Ознака: 

 
Назив  предмета из студијског програма: 
 
 

Време које студент проведе у реализацији 
наставе током  целог курса (према наставном  

плану предмета) 

 Време које студент проведе у реализацији 
наставе током  целог курса (према наставном  

плану предмета) 
Активност Време у 

сатима 
 Активност Време у 

сатима 
Предавање   Припрема за реализацију 

наставе 
 

Аудиторне вежбе   Припрема за полагање 
колоквијума 

 

Лабораторијске вежбе   Претраживање стручне 
литературе 

 

Израда радова у школи   Израда семинарског рада  

Консултације   Израда графичког рада  

Одбрана семинарског рада   Самостално учење за полагање 
испита 

 

Полагање колоквијума     

Посета организацијама     

     

     

     

Напомена: Укупно време рада студента базира се на 8 сати рада дневно, односно 40 сати недељно. Као 
један сат рада студента рачуна се време од 45 минута проведено на настави, односно време од 60 минута  
проведено у самосталном  раду 
         Предметни наставник 
 
Београд, __.__.20__.год.       ____________________ 
 
ВО-ОБ-016                      Страна 1 од 1  

 
Упитник за студенте приказан је у оквиру тачке/захтева 8 овог стандарда. 

Анализа и оцена - методе егзактног мерења оптерећења студената за сваки ЕСПБ 
На основу описа стања произилази да Београдска политехника има разрађену методу 
одређивања, односно преиспитивања бодовне вредности предмета. Значајно је истаћи да 
успостављена метода узима у обзир све наставне активности заступљене на одређеном 
предмету, као и време потребно за самостални рад у израчунавању укупног радног 
ангажовања студента. У складу с добијеним информацијама од студената и од наставника, 
при чему је забележена приближно слична прерцепција у процени оптерећења, развијена 
метода се показала ефективном и ефикасном.   

У односу на методологију одређивања ЕСПБ која је дефинисана Тјунинг пројектом, основни 
циљ Београдске политехнике је да у оквиру постојеће методе укључи и разматрање утицаја 
параметара спољног окружења на процес учења. У том смислу планира се разматрање 
утицаја следећих параметара: заступљене културе учења, квалитета претходног образовања, 
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социо-економског статуса студената, и све остале параметре за које се пронађе да могу имати 
утицај на укупно радно ангажовање студената.  

10) Високошколска установа показује да се унапређивање и континуирано осавремењивање 
постојећих студијских програма заснива  на развоју науке и новим захтевима који се 
постављају пред дати образовни профил. 

Опис стања – континуалног осавремењивања постојећих студијских програма 
Како је у оквиру тачке/захтева 1. овог стандарда описано, Београдска политехника има 
разрађене механизме праћења и обезбеђења квалитета студијских програма. Једна од 
континуалних активности подразумева преиспитивање студијских програма, а која 
представља редовну годишњу активност. Поред осталих елемената, наведених у 
тачки/захтеву 1, поступак преиспитавања обухвата и преиспитивање савремености садржаја 
студјских програма.  

Савременост садржаја студијских програма обезбеђује се на основу:  
- упоређивања са сличним студијским програмима у националном и међународном 

окружењу; 
- информација добијених у контактима с послодавцима; 
- праћења актуелних научних достигнућа у одговарајућим областима; 
- информација добијених из анкета које попуњавају послодавци по реализацији стручне 

праксе студената. 
 
Информације о сличним студијским програмима у националном и међународном окружењу 
обезбеђују се контактима с високошколским установама, претраживањем доступних 
информација на интернету, као и личним контактима наставника. С обзиром да се већи део 
практичне наставе реализује у оквиру различитих привредних организација, Београдска 
политехника с већим бројем организација има дугогодишњу сарадњу, па на тај начин 
обезбеђује информације о актуелним захтевима одређене струке. Такође, не треба 
занемарити и чланство Београдске политехнике у Асоцијацији малих и средњих предузећа и 
предузетника Србије –АППС и Институту за стандардизацију Србије, јер се и на тај начин 
обезбеђују квалитетне информације у погледу захтева одређеног образовног профила. 
Праћење актуелних научних достигнућа обезбеђује се кроз учествовање наставника на 
стручним скуповима, конкурсима, у изради пројеката, као и приступом електронским базама 
часописа и књига (КОБСОН). По реализацији стручне праксе студената, послодавци или 
ментори праксе у организацији попуњавају анкетне листове при чему процењују знања 
студената и указују на одређене недостатке у до тада стеченим знањима и вештинама.  

Анализа и оцена - континуалног осавремењивања постојећих студијских програма 
Из описа стања уочава се да Београдска политехника систематично прати и обезбеђује 
савременост садржаја студијских програма. На основу прикупљених информација у 
досадашњим преиспитивањима извршена су следећа унапређења: 

- уведене су нове наставне јединице (измене до 20% садржаја) на следећим предметима: 
Безбедност и здравље на раду, Физика, Безбедност објеката и инсталација, Безбедност 
технолошких процеса, Опрема за рад и средства за заштиту, Инжењерске комуникације 
1, Развој производа, Историја дизајна, Менаџмент ризиком, Менаџмент тоталним 
квалитетом, Логистика и Метрологија; 

- увођењем савремених издања извршена је измена литературе за припремање испита и 
реализацију наставних активности; 

- на предмету Хемија уведена је нова наставна метода ''Moodle платформа'' (е-learning); 
- због потреба реализације лабораторијских вежби развијена је лабораторија за физику и 

мерења; 
- уведен је софтверски пакет Shoe Master на предмету Дизајнирање обуће 1 и 2, као алат за 

дизајнирање обуће. 
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Значајни показатељи праћења и обезбеђења савремености студијских програма су оцене и 
признања студентима од шире друштвене јавности, по основу учешћа на изложбама, 
конкурсима и пројектима. У претходном петогодишњем периоду студенти су, под окриљем 
Школе или самостално, учествовали на следећим јавним дешавањима и освојили наведене 
награде и признања : 

− Редовним годишњим изложбама радова студената Школе (почев од 2004. године). 
Изложбе се организују у признатим и добро посећеним просторима као што су 
Галерија Студентског града у Београду, БИГЗ у Београду, Галерија ''New Moment'' у 
Београду, Галерија ''Београд'', Галерија у Краљеву, Културни центар у Чачку, Музеј 
Срема у Сремској Митровици и слично. 

− Јавним излагањима заједно са већ афирмисаним дизајнерима, како по изложбама 
тако и по објављеним конкурсима на којима су добијали награде. Сходно овоме 
студенти су у јуну 2010. године излагали своје радове у Милану у Галерији ''Arte 
Reale''.  

− Учествовање на изложби дизајна уметничких факултета и Београдске 
политехнике, која је одржана 2007. године у ''Магацину'' у Београду. 

− У мају 2010. године студенти су излагали своје радове на манифестацији ''Mixer 
Дизајн'' у Београду. У оквиру ове манифестације, студенти су потигли следеће 
резултате: на изложби ''Инклузивни дизајн'' двоје студената је ушло у ужи избор 
конкурса; на конкурсу ''Дизајн фиоке'', под окриљем организације HЕTTICH, студенти 
су освојили три награде и двоје студената је учествовало у CORIAN радионици. 

− Реализацији заједничког пројекта Београдске политехнике, Школе за дизајн и Пете 
београдске гимназије финансиран од стране Секретаријата за заштиту животне 
средине Града Београда, ''Београдски еколошки дизајн'' (визуелно – едукативно – 
пропагандни пројекат), 2008. године. У оквиру овог пројекта Секретаријат за заштиту 
животне средине Града Београда доделио је студентима Београдске политехнике 
четири награде у области мултимедија; три награде у области индустријског дизајна; 
једну награду у области просторне графике; три награде за област примењеног 
сликарства; четири награде у области графичког дизајна и награду за израду знака. 

− Учествовање на конкурсима за дизајнерска решења у организацији Републичке 
агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) у сарадњи са 
Министарством омладине и спорта РС и Привредном комором Републике Србије, 
2009. и 2010. године. НА конкурсу ''Стварамо нове брендове 2009'', студенти су 
освојили две награде и једну похвалницу. На последњем конкурсу ''Редизајн: 
Стварамо нове брендове 2010''. Студенти Београдске политехнике освојили су четири 
награде. 

− Учествовање на конкурсима за најбоље дипломске радове Високих школа 
струковних студија у организацији Привредне коморе Београда (почев од 2005. 
године), где су студенти последњих пет година освојили четири награде. 

− Учешће на изложби радова у Бања Луци ''ИНОСТ Младих 2009.''– освојена сребрна 
и златна плакета. 

− Учешће на међународној изложби проналазака нових технологија и 
индустријског дизајна (2009. и 2010. године), на којој су студенти добили две 
похвалнице, једну групну награду и једну златну плакету. 

− Учешће на изложби „Проналазаштво – Београд, 2009“ - освојена бронзана медаља у 
области индустријског дизајна. 

− "Награда МЛАДИ ПРОНАЛАЗАЧ савеза проналазача Србије и фондација 
МЛАДЕН СЕЛАК" - Београд, Србија – 2009. 

− Учешће у реализацији стручног пројекта ''Ставови становништва Београда о 
рециклажи'', 2008. године под покровитељством Секретаријата за заштиту животне 
средине Града Београда. 
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− Учешће у реализацији стручног пројекта ''Ставови ђака палилулских школа о 
отпаду са посебним аспектом на електрични и електронски отпад'', 2009. године у 
сарадњи са Градском општином Палилула. 

− Учешће у реализацији стручног пројекта ''Прилог имплементацији Правилника о 
управљању медицинским отпадом у сегменту неупотребљивих лекова'', 2011 
године (реализација пројекта у току). Финансиран од стране Секретаријата за заштиту 
животне средине Града Београда. Покровитељи пројекта: Министарство здравља 
Републике Србије, Министарство за заштиту животне средине, рударства и 
просторног планирање, Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, Апотеке 
Београд и Агенције за лекове и медицинска средства Србије 

− Признање студенту за заслуге у 3D промоцији града на сервису Google Earth, 2010. 
године. 

 
У односу на дефинисане циљеве, а у погледу обезбеђивања савремености садржаја 
студијских програма, Београдска политехника планира да уведе и периодично вредновање од 
стране других високошколских установа (Peer review). На овај начин би се обезбедиле 
додатне информације о савремености и квалитету студијских програма, у националном и 
међународном контексту. 

11) Пружају се докази да су наставници и студенти упознати са дефинисаним захтевима 
које дипломски рад (теза) треба да испуни, посебно у погледу академске методологије, 
формалних аспеката, практичне оријентације и критеријума оцењивања. 

Опис стања – упознатост наставника и студената са захтевима које дипломски рад 
треба да испуни 
Израда и полагање завршеног рада на Београдској политехници регулисани су процедуром 
ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита. Наведена процедура 
описује поступак реализације завршног рада од момента пријаве теме до полагања завршног 
испита, односно одбране завршног рада. Процедура садржи инструкције које се односе на 
форму и садржај завршног рада и инструкције о полагању/одбрани завршног рада. У складу с 
инструкцијама о форми и садржају, завршни рад се састоји из четири основна дела: 

1. уводни део, кога чине - насловна страна, прва страна (импресум), садржај и увод; 
2. теоријски део, у коме се приказује стање савремене теорије и праксе у стручној 

области којој припада задата тема завршног рада; 
3. методолошки део, у коме су приказани и дискутовани добијени резултати и 
4. завршни део, кога чине – закључци, списак коришћене литературе и прилози. 

Поред претходних, инструкције садрже и комплетне информације о форми рада (изглед 
насловне и прве стране, садржаја и увода; димензије стране; препоручене вредности маргина; 
врста слова; означавање и форматирање текста; нумерисање страна; нумерисање слика, 
табела; навођење скраћеница; навођење литературе; итд.). 

Инструкције о полагању, односно одбрани завршног рада прописују све неопходне услове који 
треба да буду испуњени пре одбране завршног рада, понашање Комисије и студента током 
одбране рада, као и поступак формирања оцене завршног рада . Када се говори о условима који 
треба да буду испуњени мисли се на адекватно осветљење и температуру у просторији, 
задовољавајући ниво буке, расположивост одговарајућег наставног средства, итд.  

Поред докумената система менаџмента квалитетом, на сваком студијском програму постоји 
дефинисан опис (предмета) завршног рада у коме су наведени предмети из којих је могућа 
израда завршног рада, садржај завршног рада, активности студената током израде завршног 
рада као и методе оцењивања завршног рада. 

Доступност претходно наведених докумената наставницима и сарадницима обезбеђује се 
кроз поступак дистрибуције докумената система менаџмента квалитетом. Приликом пријаве 
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теме завршног рада, студентска служба прослеђује студентима инструкције о форми и 
садржају завршног рада. Детаљна објашњења у погледу форме и садржаја завшрног рада, као 
и у односу на полагање завршног испита студенти добијају од ментора (наставника).  

У прилогу 4.2. дата је процедура ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита. 

Анализа и оцена – о упознатости наставника и студената са захтевима које дипломски 
рад треба да испуни 
Из описа стања уочава се да Београдска политехника има успостављен поступак у погледу 
пријаве, израде и одбране завшрног рада. У садржајном и формалном смислу поменуте 
инструкције усаглашене су са захтевима Стандарда за самовредновање и оцену квалитета 
високошколских установа и друштвено прихватљивим начином и формом писаног излагања. 
Уважавајући правила дистрибуције докумената система менаџмента квалитетом свим 
наставницима је обезбеђена доступност поменутим документима, као и студентима.  

У циљу побољшања ефективности и ефикасности дистрибуције докумената, у току је 
успостављање електронске базе докумената Београдске политехнике, а кроз коју ће се 
вршити дисеминација свих докумената на нивоу Школе.  

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

Опис стања – остваривања везе са дипломцима и релевантност програма за тржиште рада 
У складу с актуелном кадровском политиком, неки од најбољих свршених студената нашли 
су стално запослење у Школи, и то као демонстратори, стручни сарадници и наставници. 
Школа је у контакту и са одређеним бројем свршених студената који су се исказали као 
добри стручњаци и своје место пронашли у различим привредним организацијама. Као што 
је већ напоменуто у оквиру тачке/захтева 1. овог стандарда Београдска политехника нема 
успостављену довољно ефективну комуникацију са свим или бар већином свршених 
студената. У циљу успостављања везе са свршеним студентима и обезбеђивања свих 
неопходних повратних информација, у протеклих пар месеци Београдска политехника 
интезивно ради на успостављању алумнија. 

У складу с прописаним механизмима праћења квалитета студијских програма, обавезно је и 
редовно прикупљање информација с тржишта рада. На овај начин обезбеђују се информације 
о запошљавању кадрова одређених занимања на локалном и на нивоу државе. На основу 
ових информација (тачка/захтев 1. овог стандарда) и добијених резултата извршених анализа 
донете су Одлуке Наставног већа о неуписивању студената на три студијска програма 
(Прерада полимера, Технологија прераде и обраде коже и Оцењивање усаглашености 
производа). По основу претходно поменутих резултата донете су и Одлуке Наставног већа о 
прихватању иницијатива за развој нових студијских програма. Према последњим сазнањима 
Београдске политехнике, већи проценат студената успешно се запошљава у струци и 
наставља студије на домаћим али и на високошколских установама у иностранству. Највећи 
проценат студената студије наставља на Факултету техничких наука Универзитета у Новом 
Саду, Мегатренд Универзитету у Београду, Politecnico de Milano у Милану, итд. 

Анализа и оцена – остваривања везе са дипломцима и релевантности програма за 
тржиште рада 
У мери у којој то окружење дозвољава, Београдска политехника улаже значајне напоре како 
би прикупила све релевантне информације, а које су од значаја за обезбеђивање квалитета 
студијских програма. Београдска политехника интензивно ради на успостављању алумнија, с 
циљем остваривања контакта с дипломираним студентима. С друге стране, подаци који се 
добијају с тржишта рада представљају квантитативне показатеље у погледу броја запослених 
и броја који су се запослили у одређеном временском периоду у односу на специфична 
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занимања, али не и у погледу високошколских установа на којима су кадрови завршили 
студије. Такође, не могу се добити информације о опису и спецификацији послова, а које су 
од значаја у процесу дефинисања квалификација за специфичне стручне области. Услед 
недостатка ових показатеља тешко је са сигурношћу говорити о релевантности програма. На 
основу података којима располаже Београдска политехника из спроведених процеса 
истраживања већи проценат студената проналази запослење у оквиру своје стручне области. 
Праћењем сврхе издатих уверења о положеним исптима и наставних планова и програма, 
већи број студената успешно наставља студије, на домаћим али и на високошколским 
установама у иностранству. На основу ових показатеља произилази да су студијски програми 
усаглашени са актуелним захтевима окружења. 

3.4.2. SWОТ анализa  

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+++ циљеве студијског програма и њихову усклађеност са исходима 
учења 

+++ методе  наставе оријентисане на учењу исхода учења 

++ систем оцењивања заснован на мерењу исхода учења 

+++ усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења 
потребним за достизање очекиваних исхода учења 

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

++ способност функционалне интеграције знања и вештина 

+++ поступке праћења квалитета студијских програма 

++ континуирано освремењивање студијских програма 

+++ доступност информација о дипломском раду и стручној пракси 

+++ доступност информација о студијским програмима и исходима 
учења 

+++ праћење напредовања (постигнућа) студената 

+++ препознатљивост у окружењу 

+++ дугогодишња сарадња с привредним организацијама 

++ контакти са страним високошколским институцијама 

СЛАБОСТИ 

++ повратне информације из праксе о свршеним студентима и 
њиховим компетенцијама 

++ повратне информације од свршених студената о стеченим 
компетенцијама 
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3.4.3. Предлози за побољшање и планиране мере 

На основу описа стања и анализе и оцене захтева у оквиру стандарда 4, предлажу се следеће 
мере: 

− предузимање даљих активности неопходних за успостављање алумнија; 
− дефинисање методологије за обезбеђивања информација о специфичним 

квалификацијама у националног оквира у областима студија; 
− усавршавање критеријума оцењивања; 
− дефинисање методологије за истраживање утицаја екстерних фактора (заступљена 

култура учења, социо-економски статус студентата, квалитет претходног нивоа 
образовања, итд.) на укупно радно ангажовање студената; 

− увођење периодичног вредновања савремености студијских програма од стране 
других високошколски установа (Peer review). 

3.4.4. Показатељи и прилози за стандард 4 

Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са 
укупним бројем уписаних студената школске 2008/09; 2009/10 и 2010/11 

Табела 4.2. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних предмета 
појединачних студијских програма 

- Опис исхода учења у односу на дефинисане исходе образовања по студијским 
програмима 

- Удео наставних активности у укупној вредности ЕСПБ – примери предмета за сваку 
област одговарајућег научног поља 

 
Прилог 4.1. Одлуке о акредитацији студијских програма 

Прилог 4.2. Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у школској 
2008/09; 2009/10 и 2010/11 години у оквиру акредитованих студијских програма 

- Процедура ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита 

Прилог 4.3 Просечно трајање студија у школској 2008/09; 2009/10 и 2010/11 години у односу 
на ранији петогодишњи и десетогодишњи период  

Прилог 4.4. Стопа одустајања студената од даљег студирања 

Прилог 4.5. 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 4.6. Спроведене анкете студената  
− Извештај о студентском вредновању установе за школску 2008/09. и 2009/10. годину, 
− Извештај о спроведениим поступцима анкетирања студената у погледу њиховог 

радног ангажовања, 
− Извештај о вредновању наставног особља за школску 2009/10. и .2010/11. годину. 

 
Прилог 4.7. Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура 
представљени на интернет страни високошколске институције – доказ доступан на 
http://www.politehnika.edu.rs/. 

Прилог 4.8. Мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма и 
постигнутим исходима учења (нема прилога, детаљно објашњено у првој тачки/захтеву овог 
стандарда) 
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Прилог 4.9. Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца (нема прилога, 
детаљно објашњено у првој тачки/захтеву овог стандарда) 

Прилог 4.х. Извештај о Вредновању Образовног Процеса 2009/10 НВ 

3.5. СТАНДАРД 5 
КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

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

3.5.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 5  

1) Високошколска институција документује да садржај курикулума као и наставне методе 
за његову примену одговарају постизању циљева одговарајућих студијских програма и 
исхода учења. 

Опис стања – усклађеност садржаја курикулума и наставних метода са циљевима 
студијских програма 
Како је већ напоменуто у оквиру стандарда 4 овог извештаја, циљеви студијских програма 
подразумевају остваривање когнитивног и афективног домена процеса учења. Уважавајући 
национални и европски оквир квалификација, као и захтеве окружења дефинисане су опште 
и специфичне компетенције. Остваривањем програмом постављених исхода учења 
обезбеђује се стицање компетенција. Садржај студијских програма постављен је тако да се 
стручним, односно уметничко-стручним и стручно-апликативним предметима обезбеђује 
остваривање исхода учења који подразумевају знање и разумевање, као и примену знања у 
специфичној области студија, а који обезбеђују стицање специфичних и појединих општих 
компетенција. Академско-општеобразовним предметима обезбеђује се остваривање исхода 
учења који су у служби стицања општих компетенција. У поступку дефинисања структуре 
курикулума, а у односу на заступљеност претходно поменутих група предмета узети су у 
обзир и захтеви стандарда 5, као и Препоруке и допунска упутства, Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма. 

Наставне методе дефинисане су сходно постављеним исходима учења (како је представљено 
на слици 3.4.1.). Како исходи учења обухватају и постизање одговарајућег нивоа учења, 
применом одговарајућих наставних метода остварује се одговарајући ниво усвајања 
садржаја. На основним струковним студијама, а у складу с националним и европским 
оквиром квалификација, заступљене су наставне методе које обезбеђују знање, разумевање и 
примену наученог, по завршетку студија. Специјалистичке струковне студије подразумевају 
примену наставних метода које доприносе примени продубљених знања из области 
специјализације, интегрисању стечених знања и вештина и способности расуђивања на 
основу доступних информација. 

У прилогу 5.4 презентовани су садржаји курикулума и наставне методе које одговарају 
постизању циљева студијских програма и исхода учења. 

Анализа и оцена - усклађености садржаја курикулума и наставних метода са циљевима 
студијских програма 
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У складу с дефинисаним циљевима, Београдска политехника је поставила исходе учења и 
наставне методе које обезбеђују остваривање одговарајућих нивоа учења. Континуалним 
преиспитивањем студијских програма обезбеђује се осавремењивање садржаја курикулума, у 
границама дозвољеним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета. 
Преиспитивањем се анализирају и дефинисани исходи учења и њихова усклађеност с 
актуелним садржајем курикулума. У односу на првобитно дефинисане исходе учења, а на 
основу спроведених процеса преиспитивања 2009. и 2010. године, извршена су следећа 
унапређења: 

- исходи учења су прецизније дефинисани и усаглашени са националним и европским 
оквиром квалификација; 

- извршено је повезивање наставних метода и исхода учења; 
- прецизније су дефинисани циљеви студијских програма у контексту остваривања 

когнитивног и афективног домена. 
 

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

Опис стања – усклађеност различитих типова курсева са исходима учења на примеру 
једног студијског програма 
У складу с важећим Правилником о студијама извођење студијског програма обезбеђује се 
кроз следеће облике наставе: теоријска настава (предавања), вежбе, консултације, 
периодичну проверу знања (колоквијуми, тестови), менторски рад, радну праксу, стручну 
праксу и стручни пројекат. У контексту Правилника о студијама, теоријска настава 
подразумева извођење предавања, односно преношења знања и сазнања наставника 
студентима.. На вежбама се омогућује студентима продубљивање знања из наставних 
предмета утврђених студијским програмом и разрада проблема из праксе у циљу повезивања 
теорије с праксом, тако да се путем посебних метода, уз активно суделовање студената, 
учини приступачнијом материја предвиђена студијским програмом. Вежбе се организују и 
изводе као аудиторне, лабораторијске, практична настава, студијске посете, израда и одбрана 
радова у Школи. Консултацијама се студенту омогућава разјашњење појединих, првенствено 
сложенијих делова материје наставних предмета. На консултацијама са студентом се 
разматра проблематика која се проучава у оквиру предмета и дају одговори на питања 
студента, пружа им се помоћ и дају упутства за припремање испита, израду семинарских 
радова и слично. Периодична провера знања подразумева парцијалну проверу знања 
студената о материји предвиђеној планом и програмом студијског подручја, односно 
предмета. Радном, односно стручном праксом студент стиче практична знања, вештине и 
способности које се односе на уско стручне области које студира а која су битна за његову 
стручну оспособљеност. Стручним пројектом студент стиче способност да примени стечена 
знања, вештине и способности из струке обухваћене студијским програмом, при решавању 
проблема из области струке. Успешност студента у савлађивању предмета континуирано се 
прати током наставе, а коначна оцена утврђује се по полагању испита. На испиту се 
проверавају стечена знања, вештине и способности по завршетку наставе на предметима. 

Посматрајући пример студијског програма: Заштита животне средине, претходно 
наведено значило би следеће: 

По завршетку студија студенти стичу следеће опште компетенције: 
- способност комуникацирања на енглеском језику; 
- способност рада у интердисциплинарним тимовима; 
- способност рада у међународном окружењу; 
- способност примене теоријских знања у пракси; 
- уважавање професионалне етике; 
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- коришћење и преношење нових идеја у професионалном и друштвеном окружењу; 
- коришћење информационих технологија.  

По завршетку студија студенти стичу следеће специфичне компетенције: 
- способност планирања и организовања заштите животне средине у пословном систему и 

друштвеној заједници; 
- спровођење одговарајућих активности за решавање проблема загађивања ваздуха, воде и 

земљишта; 
- вештину прикупљања и управљања информацијама у области заштите животне средине 

(припрема извештаја и извештавање о стању животне средине); 
- способност примене одговарајућих системских мера за израду и реализовање планова и 

програма мониторинга заштите животне средине;  
- способност процене ефикасности и ефективности процеса, опреме и уређаја у односу на 

испуњеност мера заштите животне средине;  
- способност израде локалних стратегија заштите животне средине;  
- спровођењe процедуре процене утицаја на животну средину и израду студија о процени 

утицаја и стратешкој процени утицаја. 
 

Исходи учења: 
Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом, студент ће по 
завршетку студија моћи да: 

- разуме значај уважавања професионалне етике; 
- комуницира на енглеском језику; 
- примени знања и вештине рада у интердисциплинарним тимовима; 
- примени међународне прописе и стандарде у професионалном и друштвеном 

ангажовању;  
- демонстрира нове идеје професионалном и друштвеном окружењу; 
- примени знања из области информационих технологија; 
- зна последице загађивања животне средине; 
- разуме процесе који доводе до нарушавање квалитета животне средине; 
- разуме потребу стратегије одрживог развоја и анализира еколошки ризик; 
- изради студију о процени еколошког ризика; 
- изврши анализу са циљем утврђивања загађености ваздуха, земљишта и воде;  
- управља заштитом животне средине у предузећима и друштвеним заједницама; 
- примени методе праћења загађености животне средине и њене заштите; 
- демонстрира и реализује процедуре и поступке третмана у области управљања чврстим и 

опасним отпадом; 
- примени своје знање у процени угрожености и изради докумената који обезбеђују 

квалитет животне средине.  
 

Настава на посматраном студијском програму реализује се кроз: теоријску наставу 
(предавања), вежбе, консултације, периодичне провере знања, менторски рад, стручну праксу 
и стручни пројекат. 

Вежбе се реализују кроз: лабораторијске вежбе, израду задатака и самосталних радова, 
аудиторне вежбе, израду и одбрану семинарских радова, студијске посете и израду 
пројектног задатка. 

Периодичне провере знања подразумевају парцијалну проверу знања студената кроз: 
колоквијуме и писмене контролне вежбе (тестови и провере знања употребом Moodle 
платформе). Поменути видови провере знања, у већини случајева, подразумевају поред 
остваривања програмом дефинисаних поена и оцењивање студената.  

Израдом самосталних вежби, домаћих задатака (вежби), извештаја са студијских посета 
(организацијама у привреди), самосталних радова, пројектних задатака, семинарских радова 
врши се континуелно вредновање рада студената при чему студенти добијају повратну 
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информацију о својим постигнућима. Такође, студентима се указује на приступе које би 
требало да примене у процесу учења. Вредновање поменутих активности подразумева 
остваривање програмом дефинисаних поена, али не увек и процес оцењивања.  

Менторски рад се примењује у реализацији стручне праксе и израде пројектних задатака, као 
и код израде завршног (дипломског) рада. 

У складу с Препорукама и допунским упутствима за припрему документације за акредитацију 
(септембар 2007. године) предавања учествују са минимално 50% у односу на укупни број 
часова активне наставе на студијском програму. Посматрано на нивоу студијског програма, 
предавања се реализују у укупном фонду од 69 часова (или 52,7%), а вежбе у фонду од 62 часа 
(или 47,3%). Посматрано на нивоу радне недеље, студенти су ангажовани просечно 20 часова у 
наставним активностима, а 20 часова је предвиђено за самостални рад. 

Реализацијом предавања, а применом адекватних наставних метода, студенти стичу 
теоријска знања неопходна за остваривање дефинисаних исхода учења. Извођење вежби 
омогућава студентима додатно разумевање и примену теоријских садржаја. У складу с 
претходним, а посматрано на нивоу студијског програма 51 час је предвиђен за вежбе које 
подразумевају израду задатака, аудиторне вежбе, одбрану семинарских радова, израду 
пројектног задатка, док је 11 часова предвиђено за лабораторијске вежбе и студијске посете. 
Не треба занемарити чињеницу да је пропорција различитих типова курсева посматрана на 
нивоу студијског програма у оквиру радне недеље. 

Анализа и оцена - усклађеност различитих типова курсева са исходима учења на 
примеру једног студијског програма 
Из описа стања, а уважавајући Препоруке и допунска упутства за акредитацију 
високошколских устаова и студијских програма, произилази да је успостављен баланс 
између различитих типова курсева с циљем остваривања студијским програмом 
дефинисаних исхода учења. Уважавајући чињеницу да је процес наставе организован у 
оквиру два семестра и да сваки траје по 15 радних недеља, у току једне године посматраног 
студијског програма реализује се 600 часова активне наставе при чему предавања учествују 
са 52,5%, вежбе (без лабораторијских вежби и студијских посета) са 37,5% и лабораторијске 
вежбе и студијске посете са 10%. Из претходно наведеног, као и на основу праћења 
напредовања студената током студија, произилази да је Београдска политехника успоставила 
баланс између различитих типова курсева који омогућавају остваривање студијским 
програмом дефинисаних исхода учења. 

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

Опис стања – стицање активних и стручних компетенција наставника 
Београдска политехника је успоставила механизам праћења и вредновања наставног особља 
(процедура УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља). Правилником о избору, 
ангажовању и вредновању наставника и сарадника дефинисани су критеријуми и елементи за 
вредновање наставног особља. Поменути критеријуми обухватају вредновање следећих 
елемената: 

1. степена образовања; 
2. научноистраживачки/уметнички, стручни и професионални допринос – научна или 

уметничка делатност, професионално усавршавање знања и вештина; 
3. допринос у настави – педагошке способности, наставна делатност, развој студијског 

програма, обезбеђење литературе за учење, 
4. допринос стручној, академској и широј заједници – рад у међународним и 

националним стручним организацијама. 
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Сваки критеријум се састоји од елемената или активности којима се додељују поени.  

Стицање стручних компетенција обезбеђује се применом Правилника о образовању, стручном 
оспособљавању и усавршавању, којим су ближе дефинисани облици, планирање и услови 
финансирања образовања и стручног усавршавања, као и права и обавезе наставног особља. 
Стицање активних компетенција обезбеђује се кроз периодичне обуке прописане документима 
система менаџмента квалитетом и осталом пословном документацијом Школе, као и кроз 
екстерне обуке које се односе на развијање педагошких способности наставника и сарадника. 

Спровођењем процеса вредновања обезбеђује се процена стицања активних и стручних 
компетенција наставника и сарадника. У складу с наведеном процедуром (УР-ПР-001, 
Праћење и вредновање наставног особља), вредновање стручних компетенција наставника 
врши се приликом спровођења поступка преиспитивања студијских програма, процеса 
самовредновања, као и избора наставника и сарадника у наставна звања. По завршетку 
одређене календарске године, наставници и сарадници су у обавези да кадровској служби 
доставе преглед реализације образовања, стручног оспособљавања и усавршавања у 
протеклој години. На основу претходно поменутих прегледа кадровска служба израђује 
извештај о реализацији плана стручног усавршавања наставног особља и врши се ажурирање 
досијеа наставника, односно сарадника. Поштујући поменуту процедуру, сваке године 
спроводи се процес вредновања педагошких способности наставника од стране студената. 
Добијени резултати учествују у укупном вредновању наставника у процесу преиспитивања 
студијских програма, самовредновања, односно избора наставника у наставно звање.  

На основу спроведених обука које произилазе из система менаџмента квалитетом и 
пословних докумената Школе, а које се односе на стицање активних компетенција, служба 
квалитета саставља годишњи извештај о реализованим обукама. Садржајно ови извештаји 
обухватају циљеве обуке, анализу спроведених обука и предлоге мера за побољшање. 

У прилогу 5.3 дати су Извештаји о спроведеним обукама у 2010. години и 2011. години, до 
израде овог извештаја. Такође, дати су и Извештаји о образовању, стручном оспособљавању 
и усавршавању наставног особља за 2009. и 2010. годину. 

Анализа и оцена - стицања активних и стручних компетенција наставника 
Из описа стања уочава се да Београдска политехника има успостављене механизме 
образовања, стручног оспособљавања и усавршавања наставног особља, као и механизме 
спровођења обука у циљу обезбеђивања активних компетенција наставника. Не треба 
занемарити ни успостављене механизме континуалног праћења и вредновања стручног 
усавршавања наставника, којима се обезбеђују информације о стицању стручних и активних 
компетенција наставника. Значајан допринос остварују и информације прикупљене кроз 
редовно анкетирање студената о педагошким способностима наставника и сарадника.  

На основу Извештаја о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању наставног 
особља реализоване су следеће активности у погледу стицања стручних компетенција 
наставника: 

у 2009. години: 
- један сарадник је одбранио магистарски рад, један сарадник је дипломирао на мастер 

студијама и двоје сарадника је дипломирало на специјалистичким струковним студијама; 
- двоје наставника је пријавило израду докторске дисертације, један сарадник је уписао 

докторске студије, један демонстратор је уписао основне академске студије, један 
сарадник је уписао мастер студије; 

- 22 учешћа на научним, стручним и уметничким скуповима. 
у 2010. години: 

- један наставник је одбранио докторску дисертацију;  
- 11 наставника, односно сарадника извршило је упис на докторске студије, основне 

академске и дипломске – мастер студије; 
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- 67 учешћа на научним, стручним и уметничким скуповима; 
- учешћа на семинарима и курсевима; 
- организована је обука за сво наставно особље из области информатике и рачунарства. 

На основу Извештаја о спроведеним обукама које произилазе из система менаџмента 
квалитетом и пословних докумената Школе, реализоване су следеће активности у погледу 
стицања активних компетенција наставника: 

у 2010. години: 
- обука у оквиру активности у вези са реализацијом пријемног испита и уписа студената; 
- обука у вези са применом докумената из групе процеса високо струковно образовање 

(тема: ''Оцењивање студената''). 
 

у 2011. години (до израде овог извештаја): 

- обука наставника у вези с компетенцијама и исходима учења на примеру наставних база; 
- обука наставника и сарадника у вези с исходима учења и мотивацијом студената. 

Поред реализованих обука, које се односе на стицање активних компетенција наставника 
типичних за високошколске установе и подстицање развоја културе квалитета, у 2011. 
години планиране су и обуке из домена примене измењених и нових издања докумената 
система менаџмента квалитетом и коришћења електронске базе докумената Београдске 
политехнике. 

На основу спроведених поступака анкетирања студената о педагошким способностима 
наставника и сарадника добијени су следећи резултати: 

у школској 2009/10. години: 
- Анализа показује да је 30,6% наставника Београдске политехнике оцењено укупном 

просечном оценом између 4,51 и 5,0. Оценом у распону од 4,01 до 4,5, оцењено је 50% 
наставника, док је 11,3% наставника оцењено просечном оценом од 3,51 до 4,0. 
Просечном оценом у интервалу од 3,01 до 3,5 и 2,51 до 3,0 оцењено је по 3,2% 
наставника. 

- За посматране појединачне варијабле на нивоу установе добијене су следеће оцене: 1) 
наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније (4,15); 2) наставник долази на час 
добро припремљен (4,38); 3) наставник држи наставу у планираним терминима и без 
кашњења (4,51); 4) наставник подстиче укључивање студената у наставу (4,12); 5) 
наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или 
самосталних радова и других активности) (4,20); 6) наставник не занемарује студентска 
питања и коментаре (4,25). 

 
у школској 2010/11. години: 

- Анализа показује да је 32,3% наставника Београдске политехнике оцењено укупном 
просечном оценом између 4,51 и 5,0. Оценом у распону од 4,01 до 4,5, оцењено је 38,7% 
наставника, док је 16,1% наставника оцењено просечном оценом од 3,51 до 4,0. 
Просечном оценом у интервалу од 3,01 до 3,5 и 2,51 до 3,0 оцењено је по 6,5% 
наставника. 

- За посматране појединачне варијабле на нивоу установе добијене су следеће оцене: 1) 
наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније (4,12); 2) наставник долази на час 
добро припремљен (4,32); 3) наставник држи наставу у планираним терминима и без 
кашњења (4,47); 4) наставник подстиче укључивање студената у наставу (4,01); 5) 
наставник даје корисне информације студенту (у вези вежби, семинарских или 
самосталних радова и других активности) (4,13); 6) наставник обраћа пажњу на 
студентска питања и коментаре (4,12). 
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Из спроведеног поступка анлизе и оцене стања произилази да Београдска политехника има 
успостављен систематичан приступ у развијању стручних и активних компетенција 
наставника, као и праћења и вредновања стицања поменутих компетенција.  

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

Опис стања – доступност и реализација плана рада на предметима и регуларност 
распореда наставе 
Београдска политехника има прописану процедуру којом је регулисано извођење процеса 
наставе (ВО-ПР-001, Извођење наставе). Поменутом процедуром регулисане су све 
активности које се односе на припрему за реализацију наставе (припрема наставе и 
наставника, припрема наставних средстава), активности у вези са извођењем процеса 
наставе, однос наставник – студент, праћење континуитета рада студената, као и праћење 
извођења наставе на месечном, семестралном и годишњем нивоу. У складу с дефинисаном 
процедуром доступност и реализација плана рада на предметима обезбеђују се кроз обавезе 
наставника и сарадника, а које подразумевају следеће:  

Наставник и/или сарадник је дужан да: 
− на првом часу упозна студенте са садржајем који ће се изучавати на датом предмету, 

методама рада, предиспитним обавезама и критеријумима за праћење и вредновање 
рада студената (оцењивања), а који су дефинисани наставним програмом предмета; 

− реализује наставу, као и да обезбеди одржавање дисциплине на часу; 
− прати реализацију часа и ангажовање студената (у складу са Наставним програмом 

предмета); 
− упути студенте на коришћење одговарајуће литературе, као и на начине како могу 

доћи до литературе. 
 

За регулисање активности које подразумевају извођење практичне наставе, радне истручне 
праксе, односно стручног пројекта, као и организацију и реализацију испита примењују се 
следећа документа система менаџмента квалитетом: ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне 
праксе или стручног пројекта; ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе; ВО-ПР-010, 
Извођење праксе на специјалистичким студијама; ВО-УП-003, Организација и спровођење 
испита. Поменутим докуметима у потпуности је дефинисана организација и реализација 
наведених наставних активности, као и постуци и одговорна лица у случају настанка 
неусаглашености. 

Распоред наставе, за све студијске програме и године студија, израђује се и објављује пре 
почетка школске године, а у складу с упутством ВО-УП-002, Израда Наставног календара. 
Поред распореда наставе, Наставни календар садржи и информације о свим активностима у 
настави, за наредну школску годину: распоред консултација наставника и сарадника; списак 
наставника и сарадника по предметима; наставне планове; распоред уписа и овере година 
студија; тумачење ознака; трајање школске године; распоред распуста и списак ментора 
радне и стручне праксе; распоред полагања испита; распоред просторија и календар за 
академску годину. У складу с поменутим упутством, студентима је Наставни календар 
доступан у скриптарници и на интернет страници Школе, пре почетка школске године. 
Одређени део тиража Наставног календара дистрибуира се наставном особљу и осталим 
службама Школе.  

Пре почетка школске године, односно одговарајућег семестра, а у складу с документима ВО-
ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта ,ВО-ПР-005, Извођење 
практичне наставе; ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама, 
дефинише се програм и план, као и неопходни ресурси за реализацију ових активности. 
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Информације о програму и плану, као и обавезама студенти добијају од предметних 
наставника, односно ментора радне и стручне праксе (или стручног пројекта). 

Регуларност реализације распореда наставе обезбеђује се поменутом процедуром ВО-ПР-
001, Извођење наставе. У складу с дефинисаним активностима праћење и анализа 
реализације наставе врши се на месечном, семестралном и годишњем нивоу. За свако 
одступање од планираних термина реализације наставе, наставник или сарадник подноси 
писмени захтев координатору за наставу. На захтев сагласност даје координатор за наставу, а 
одобрава га помоћник директора за наставу. Одобрена одступања координатор за наставу 
уноси у запис Преглед извођења наставе на месечном нивоу и обавештава студенте путем 
огласне табле и интернет странице Школе. Наставник, односно сарадник је у обавези да 
сваки нереализовани час и надокнади. За случај да се не изврши надокнада часова или неке 
друге активности у настави, односно за свако неоправдано одступање од Наставног 
календара предвиђено је санкционисање наставника или сарадника. Санкционисање 
подразумева негативну стимулацију наставника или сарадника са 3% умањења личног 
дохотка по сваком неодржаном термину (према члану 47. Правилника о раду и предлогу 
мера по основу Прегледа извођења наставе у јесењем и пролећном семестру школске 
2008/09. године – донетим на седници Наставног већа од 16.06.2009. године).  

У прилогу 5.2 дата су следећа документа: ВО-ПР-001, Извођење наставе, ВО-ПР-003, 
Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта; ВО-ПР-005, Извођење практичне 
наставе; ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама; ВО-УП-003, 
Организација и спровођење испита, ВО-УП-002, Израда Наставног календара. 

Анализа и оцена – доступност и реализација плана рада на предметима и регуларност 
распореда наставе 
У школској 2008/09. години било је 107 нереализованих часова, од укупно планиранираних 
15285 часова. По доношењу предлога мера о санкционисању наставника са 3% умањења 
личног дохотка по сваком неодржаном термину, у школској 2009/10 години укупно је било 
21 нереализован час (од укупно планираних 16650). У јесењем семестру школске 2010/11. 
године број нереализованих часова износио је 18, од планираних 10470. Из претходно 
наведеног произилази да Београдска политехника обезбеђује доступност и реализацију плана 
рада на предметима, као и регуларност у реализацији распореда наставе.  

3.5.2. SWOT анализа 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+++ компетентност наставника и сарадника 

+++ доступност информација о терминима и плановима 
реализације наставе 

++ интерактивно учешће студената у наставном процесу 

+++ доступност података о студијским програмима, плану и 
распореду наставе 

++ избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање 
исхода учења 

+++ систематско праћење квалитета наставе и корективне мера 
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3.5.3. Предлози за побољшање и планиране мере 

Наставити са досадашњом праксом примене докумената система менаџмента квалитетом и 
пословних докумената Школе, као и са редовним поступцима праћења, преиспитивања и 
самовредновања. 

3.5.4. Показатељи и прилози за стандард 5 

Прилог 5.1. Анкете студената о квалитету наставног процеса 
- Студентско вредновање установе 

 
Прилог  5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе 

- ВО-ПР-001, Извођење наставе;  
- ВО-ПР-003, Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта;  
- ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе;  
- ВО-ПР-010, Извођење праксе на специјалистичким студијама;  
- ВО-УП-003, Организација и спровођење испита; 
- ВО-УП-002, Израда Наставног календара. 

 
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадника 

Прилог 5.X Садржаји курикулума и наставне методе које одговарају постизању циљева 
студијских програма и исхода учења  

3.6. СТАНДАРД 6 
КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ 
РАДА 

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

3.6.1. Опис стања, анализа и процена квалитета научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада 

1. Високошколска установа анализира структуру и ресурсе за остваривање и организовање 
базичних, развојних и примењених истраживања, уметничког и стручног рада и показује да 
постојеће структуре за реализацију и организовање научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада одговарају нормативима. 

Опис стања структуре и ресурса 
Висока школа струковних студија - Београдска политехника, као установа која обавља 
делатност високог образовања, у оквиру те делатности обавља научноистраживачку, 
уметничкостваралачку, стручну и издавачку делатност. Београдскa политехникa то обавља 
сходно члану 32. Закона о високом образовању.  
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Београдскa политехникa располаже са респективним људским ресурсима за обављање 
научноистраживачког, уметничког и стручног рада (НИУиСР), односно располаже са 51 
лицем, међу којима превладавају лица са академским звањем магистра, табела 1. 

Табела 3.6.1. Преглед бројног стања кадра према стручном, академском и научном називу 

Стручни, академски и научни назив Постојећи број 

Специјалистичке струковне студије 1 

Дипломске академске студије+ мастер 10+1 

Магистар наука 28 

Доктор наука 11 

УКУПНО 51 

 

Сва лица, према свом стручном, академском и научном степену, могу се сматрати 
компетентним за бављење НИУиСР. Компетентност за обављање научноистраживачке 
делатности произилази из одредби члана 67. Закона о научноистраживачкој делатности („Сл. 
гл. РС“,бр. 110/05), по којем послове научноистраживачке делатности обављају лица 
(истраживачи) која испуњавају услове прописане овим Законом,  као и наставници и 
сарадници високошколских установа. 

Законом је, такође, утврђена еквиваленција истраживачких и научних звања са звањима која 
се стичу према одредбама Закона о високом образовању.  Према одредби члана 71. Закона у 
обављању послова научноистраживачке делатности, звања утврђена законом којим се 
уређује област високог образовања одговарају звањима утврђеним овим законом, и то: звање 
сарадник у настави - звању истраживач-приправник; звање асистент - звању истраживач-
сарадник; звање доцент - звању научни сарадник; звање ванредни професор -звању виши 
научни сарадник и звање редовни професор - звању научни саветник. 

Избором у звања наставника и сарадника у Београдскoj политехниci не стичу се и звања 
истраживача у смислу одредби Закона о научноистраживачкој делатности што намеће 
питање решавања еквиваленције звања наставника и сарадника струковних студија звањима 
истраживача. 

Анализа и процена стања структуре и ресурса 
Поред стварног стања, уз адекватно законско третирање високих школа струковних студија, 
могло би се решити питање еквиваленције звања наставника и сарадника струковних студија 
звањима истраживача, сходно члану 71. Закона о научноистраживачкој делатности. 
Аналогно том члану наставници високих школа струковних студија са стручним-академским 
звањем могли би одговарати звањима истраживач-приправник и истраживач-сарадник, 
наставници са научним звањем доктора наука  звањима, од научни сарадник до научни 
саветник, сходно оствареним резултатима. 

Од постојећег људског истраживачког ресурса 40 лица је у звању наставника струковних 
студија а 11 лица у звању сарадника, табела 2. Од 18 наставника у звању професора 
струковних студија 11 су доктори а седам магистри наука. 
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Табела 3.6.2. Преглед бројног стања кадра према звању наставника и сарадника 

Наставници струковних студија Сарадници струковних студија 

Наставно звање Број Звање сарадника Број 

Професор струковних студија 18 Стручни сарадник 9 

Предавач 21 Сарадник практичне наставе - 

Наставник страног језика 1 Демонстратор 2 

Наставник вештина -   

УКУПНО 40 УКУПНО 11 

УКУПНО – 51 

 

Поједини наставници, њих седам, према расположивој документацији у персоналним 
досијеима, изабрани су у истраживачка и научна звања на дугим високошколским 
установама - факултетима и институтима. С обзиром да се избор у истраживачка и научна 
звања врши на одређени изборни период, већини  је изборни период истекао. Појединим 
наставницима изборни период истиче у току године. 

Београдскa политехникa са 11 доктора наука, 28 магистара и 12 лица са основним 
академским образовањем има истраживачки потенцијал, мада посматрајући одредбе Закона о 
научноистраживачкој делатности може се стећи утисак да Београдскa политехникa не 
располаже истраживачким кадром.  

Београдскa политехникa не располаже посебном опремом искључиво намењеном 
научноистраживачком, уметничком и стручном раду наставника и сарадника. Београдскa 
политехникa је до сада искључиво набављала опрему за потребе наставе, на предлог Сектора 
наставе. 

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

Опис стања одређивања истраживачких стратегија 

Одређивање стратегија и циљева истраживачко-развојног и уметничког рада је у складу са 
стратешком оријентацијом Београдске политехнике, датој у највишим документима, кроз 
дефинисану политику и циљеве, као на пример у документу Пословник о квалитету (БП-ПО-
001), а што је изражено кроз мисију, визију и политику квалитета.  

Анализа и процена одређивања истраживачких стратегија 
Београдскa политехникa је посвећена стварању, преносу и размени знања, вештина и 
способности потенцирајући знање као основну вредност која прожима све њене делатности – 
високо образовање, истраживачко-развојни и уметнички рад, и сарадњу са окружењем. 

Кроз изјаву о политици квалитета истакнуто је да Висока школа струковних студија - 
Београдска политехника обавља образовну и истраживачку делатност на основама развоја 
културе квалитета, у којој се препознаје значај и вредност квалитета и његовог обезбеђења у 
процесима и методама рада. 

3. Установа наводи листу пројеката које финансира Министарство за науку и друге 
међународне организације а чији су руководиоци наставници стално запослени на 
високошколској институцији. 
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Опис стања листе пројеката  
Један број наставника Београдске политехнике ангажован је у научноистраживачким 
пројектима које финансира ресорно Министарство за науку, што је и приказано табелом 6.3., 
док у школи од стално запослених наставника нема оних који су руководиоци пројеката које 
финансира ресорно Министарство за науку. 

Анализа и процена листе пројеката 
Београдскa политехникa има кадровског потенцијала који би се могао ангажовати у 
научноистраживачким пројектима које финансира ресорно Министарство за науку, као и 
наставника који би могли, по својим квалификацијама и истраживачком искуству, 
руководити појединим пројектима. 

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

Опис стања и анализа обезбеђивања трансфера технологије  
У Београдскoj политехниci су реализована четри пројекта који обезбеђују трансфер 
технологије релевантним индустријама, пословним заједницама као и трансфер уметничких 
достигнућа, табела 4. 

Табела 3.6.4. Преглед пројеката који обезбеђују трансфер технологије релевантним индустријама, 
пословним заједницама као и трансфер уметничких достигнућа. 

Ред. бр. Назив пројекта Година реализације Руководилац пројекта 

1. Стварамо нове брендове (УМП) 2009.год. мр Јелена Дробац 

2.. Комора са каскадном филтерском групом за 
прихват и екстраховање штетних аеросола 
из средине насталих наношењем заштитних 
или завршних естетских превлака 
материјала поступком аеросолног 
наношења (РЗП) 

2010. год. Дејан Врачаревић 

3. Редизајн: Стварамо нове брендове 2 (СТП, 
УМП-НКП) 

2010. год. мр Јелена Дробац 

4.  Češka Young Package konkurs 2011. год. (у току израда) мр Јелена Дробац 

 
Легенда: 

- УМП- уметнички пројекат, 
- СТП- стручни пројекат, 
- НКП- некомерцијални пројекат, 
- РЗП- развојни пројекат. 

 

5. Установа наводи појединачно ангажовање наставника и сарадника у оквиру 
научноистраживачких пројеката које финансира Министарство за науку. 

Опис стања и анализа ангажовања наставника и сарадника у  
оквиру научноистраживачких пројеката  
У протеклом петогодишњем периоду седам наставника Београдске политехнике је било 
ангажовано на пројектима које је финансирало ресорно Министарство за науку, док је један 
наставник ангажован у периоду од 2011 до 2014. године. Појединачно ангажовање 
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наставника и сарадника у оквиру научноистраживачких пројеката које финансира ресорно 
Министарство за науку, приказано је у прилогу табелом 6.3. 

У Београдскoj политехниci се реализују пројекти у којима учествују наставници, сарадници и 
студенти Београдске политехнике. Пројекти се реализују према Правилнку о реализацији 
пројеката у Високој школи струковних студија – Београдска политехника. Преглед броја 
наставника ангажованих на пројектима дат је табелом 5.  

Табела 3.6.5. Преглед броја пројеката који се реализују у Београдској политехници и ангажовања 
наставника и сарадника, за период 2008-2010. год 

Категорија 

пројекта 
Број 

пројеката 

Број ангажованих наставника и 
сарадника 

2008 2009 2010 

Научно-истраживачки - НИП 2  4  

Уметнички - УМП 7  3 11 

Стручни - СТП 11 10 10 13 

Развојни - РЗП 4  3 3 

Издавачки - ИЗП 1  5  

Пројекат из области едукације 
(образовања) - ЕДУ 8 7 27 8 

Остали пројекти - ОСП 12 14 11 16 

УКУПНО 45 19 33 21 

 

У периоду 2008. до 2010. године у школи је реализовано 45 пројеката и на њима је било 
ангажовано од 31 до 63 наставника и сарадника, с тим што је један број наставника био 
ангажован на више пројеката. Преглед појединачног ангажовања наставника и сарадника дат је у 
документу Евиденција пројеката, који се води у Управи школе за сваку календарску годину. 

6. Високошколска установа пружа доказе да је обезбеђена интегрисаност истраживачких 
метода и резултата истраживања у наставне програмеакадемских и докторских студија. 

Опис стања интегрисаности истраживачких метода 
Резултати истраживања наставника у оквиру бављења научноистраживачким, уметничким и 
стручним радом се, кроз процесе преиспитивања и усавршавања студијских програма, 
уграђују у студијске програме, иновирањем и обогаћивањем појединих тема. Конкретни 
докази налазе се у извештајима о преиспитивању ( у виду предлога за побољшања) и у 
наставним програмима појединих предмета, у које су предложена побољшања и уграђена.  

Анализа и процена интегрисаности истраживачких метода 
У Београдској политехници се редовно врши процес преиспитивања студијских програма уз 
настојања да се они усаврше, поред осталог и уграђивањем одређених истраживачких 
достигнућа. 

7. Високошколска институција треба да документује да пружа подршку наставницима и 
сарадницима да повећају број и квалитет публикација у реномираним часописима са SCI 
индексацијом. Документује се систем за финансијску подршку „Младим истраживачима“ 
из сопственог вишка прихода високошколске институције.   
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Опис стања пружања подршке наставницима 
Београдска политехника сваке године доноси План образовања, стручног оспособљавања и 
усавршавања наставног особља. План се доноси на основу одредби Закона о високом 
образовању, Закона о раду, Посебног колективног уговора за високо образовање, 
Правилника о раду и Правилника о образовању, стручном оспособљавању и усаврашавању 
запослених.  

Само у 2010. години Београдскa политехникa је  у финансирање образовања, стручног 
усавршавања и оспособљавања наставног особља, из сопствених прихода, уложила 
1.943.431,95 динара. 

Преглед ангажованих средстава у виду финансијске подршке наставницима и сарадницима 
дат је у документу- И з в е ш т а ј о реализацији плана образовања, стручног оспособљавања 
и  усавршавања запосленог наставног особља високе школе струковних студија-Београдска 
политехника за  2010. годину. (прилог извештаја о реаизацији). 

Анализа и процена пружања подршке наставницима 
Београдска политехника ангажовањем финансијских средстава из сопствених прихода, 
пружа перманентну подршку наставницима и сарадницима да повећају број и квалитет 
публикација у реномираним часописима са SCI индексацијом. При томе се посебно води 
рачуна о подршци млађим кадровима.  

Београдска политехника има интенцију да и у будућем периоду настави са пружањем такве 
подршке наставницима и сарадницима, а нарочито млађим истраживачима. 

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

Опис стања усклађености критеријума НИУиСР за избор у звање наставника   
Правилником о наставницима и сарадницима утврђен је поступак  за избор и вредновање  
наставног особља.  У њему су дефинисани критеријуми за избор и вредновање  наставног 
особља и дати су у његовом прилогу бр. 1. 

Анализа и процена усклађености критеријума НИУиСР за избор у звање наставника   

Правилником о наставницима и сарадницима се у потпуности при избору у звања наставника 
примењују критеријуми који се односе на научноистраживачки, уметнички и стручни рад и у 
складу су са препоруком Националног савета за високо образовање, што се види на 
конкретном примеру извештаја о избору наставника. (прилог 1. извештаја комисије ).прилог 
извештаја комисије за у звање професора струковних студија. 

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

Опис стања  
Београдска политехника као висока школа струковних студија нема организоване докторске 
студије. 

10. Установа анализира и упоређује своје критеријуме који дефинишу избор наставника и 
избор ментора на докторским студијама са условима других високошколских установа из 
одговарајућег научног поља. 
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Опис стања  
Београдска политехника као висока школа струковних студија нема организоване докторске 
студије. 

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

Опис стања међународне сарадње 
Београдска политехника има одређени ниво међународне сарадње, који није 
институционално, путем уговора или на неки сличан начин, решен већ се то одвија  кроз 
излагања радова студената у галеријама у иностранству и кроз учешћа на међународним 
изложбама проналазака нових технологија и слично. 

Анализа и процена међународне сарадње 
 Међународна сарадња Београдске политехнике у претходном периоду одвијала се кроз:  

• Јавно излагање заједно са већ афирмисаним дизајнерима, како по изложбама тако и 
по објављеним конкурсима на којима су добијане награде ( на пример излагање радова 
студената у јуну 2010. године у Милану у Галерији ''Arte Reale'').  

• Учествовање на конкурсима за дизајнерска решења у организацији Републичке 
агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) у сарадњи са Министарством 
омладине и спорта РС и Привредном комором Републике Србије, 2009. и 2010. године.  

• Учешће на  конкурсу ''Стварамо нове брендове 2009'', студенти су освојили две награде 
и једну похвалницу. На последњем конкурсу ''Редизајн: Стварамо нове брендове 2010''. 
Студенти Београдске политехнике освојили су четири награде. 

• Учешће на изложби радова у Бања Луци ''ИНОСТ Младих 2009.''– освојена сребрна и 
златна плакета. 

• Jавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и 
манифестацијама: 

o Carrefour 2; Париз, Француска, 
o Carrefour 3 – Encrucijadas 3”,Nicolás Salmerón, Мадрид, Шпанија, 
o Путујућа изложба ћирилице под називом Калиграфија«, од 5. до 23 маја. 

2009. Галерија Сан Бијађо у Монци, Италија, 
o Дани ћирилице«, Црквено-народни дом Светог Василија Острошког у 

Никшићу, Црна Гора, 
o Магдалена фестивал 10, Марибор, Словенија, 
o Ликовна колонија, Мадрид, Шпанија, 
o Salima – интернационална групна изложба, Брно (Чешка), 
o Prodexpo – интернаци-онална групна изложба, Москва. 

• Учешће на домаћим или међународним конкурсима уметничких дела: 
o Конкурс Identity за најбољи знак, робну марку и идентитет, Москва, Руска 

федерација, 
o Групна изложба , као наставак изложбе *CARREFOUR*, Музеј воде у 

Лисабону. 
 

Напомена:  

Потпунији подаци о међународним активностима дати су у прилогу табела 6.4. 
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3.6.2. SWОТ анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+++ Усаглашеност образовног, научно-истраживачког, 
уметничког и стручног рада 

+++ Перманентност научног истраживања  

++ Перманентност међународне сарадње 

++ Праћење и оцењивање квалитета научно-истраживачког 
рада наставника и сарадника 

+++ 
Усаглашеност садржаја научно-истраживачког, уметничког 
и стручног рада са стратешким опредељењем земље и 
европским циљевима  

+++ Активно укључивање резултата истраживања у наставни 
процес 

+++ Подстицање наставника и сарадника на публиковање 
резултата истраживања 

+++ Издавачка делатност 

+++ Брига о научно-истраживачком подмладку 

СЛАБОСТИ 

++ 
Непостојање правилника о научноистраживачкој, 
уметничкој и стручној делатности у Школи 

++ 
Непостојање успостављеног система праћења и 
непрекидног побољшавања рада на научноистраживачком, 
уметничком и стручном раду 

 

3.6.3. Предлози за побољшање и планиране мере 

На основу описа стања, анализе и оцене захтева у оквиру стандарда 6, за унапређење 
квалитета научноистраживачког, уметничког и стручног рада,  предлажу се следеће мере: 

• Упутити захтев Националном савету за високо образовање и Министарству просвете, 
са молбом да се да одговор на питање - које услове треба да испуни Висока школа 
струковних студија да би се организовано бавила научноистраживачим, уметничким и 
стручним радом? Свесни чињенице да је сада врло тешко тражите измене ЗВО, 
потребно је захтевати од Националног савета допуну Стандарда 5. Правилника о 
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма, у коме је недвосмислено дефинисано да високошколска установа која 
остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад, 
тако да допуна подразумева и струковне студије; 

• Уколико се, од надлежног министарстава и  Националног савета за високо образовање 
добије позитивно тумачење (изврши допуна стандарда) у Школи формирати 
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наставнонаучно веће, са компетенцијама  за избор у научна, односно истраживачка 
звања, што уредити Статутом Школе. 
У том случају члан 55. став 6. ЗВО пружа могућност да се статутом  високошколске 
установе уреди састав, делокруг и сл. стручних органа високошколске установе; 

• Прецизније дефинисати припадање сегмената издавачке делатност 
научноистраживачком, уметничком и стручном раду (сходно члану 32. став 6. ЗВО); 

• Кадровски попунити Службу сарадње тако да буде у функцију обављања ове 
делатности ( те послове могао би обављати и наставник Школе у сталном радном 
односу).  

• На основу постојеће регулативе у Београдској политехници, израдити Правилник или 
Упутство о научноистраживачком, уметничком и стручном раду, којим свеобухватно 
уредити управљање, надлежности, планирање, финансирање, организовање,  
реализацију, праћење исл., уважавајући постојеће правилнике  (Правилник о избору, 
ангажовању и вредновању наставника и сарадника, Правилник о образовању, 
стручном оспособљавању и усавршавању, Правилник о реализацији пројектата у БП; 
Правилник о издавачкој делатности и сл.); 

• Успоставити систем праћења и непрекидног побољшавања рада на 
научноистраживачком, уметничком и стручном раду, краткорочно и средњерочно, 
сагласно стандардима ИСО 9000, на пример коришћењем Методе за статистичко 
управљање процесима ( SPC- Statistical Process Control); 

Уколико се позитивно реше претходне мере и предлози, покренути иницијативу за 
обезбеђивање средстава за рад на пројектима ( комерцијалним и суфинансираним), из 
различитих фондова (Министарства просвете и науке, Градског секретаријата за културу, 
Агенције за мала и средња предузећа, Привредне коморе Србије и Београда и сл.).  

3.6.4. Показатељи и прилози за стандард 6 

Табела 6.1. Број и списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни петогодишњи 
период 

Табела 6.3. Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих у 

Београдској политехници учесника у међународним пројектима које финасира 

Министарство за науку, за период 2006-2010. год и период 2011-2014. год 

Табела 6.4. Збирни преглед научноистраживачких резултата (публикација) у Београдској 
Политехници у претходној календарској години према критеријумима ресорног 
министарства за науку. 

Прилог 6.1. Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у 
научноистраживачком, уметничком и стручном раду. 

Прилог 6.2.  Однос наставника и сарадника укључених на пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на Београдској политехници, у периоду 2008-2010.год 

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

Прилог 6.5. Листа опреме у власништву Београдске политехнике која се користи за 
научноистраживачки, уметнички и стручни рад 

Прилог 6.x Извештај комисије за избор наставника 
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3.7. СТАНДАРД 7 
КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

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

3.7.1. Опис тренутне ситуације 

У области наставног кадра Школа је успоставља политику обезбеђења компетентног кадра 
кроз активности менаџмента установом које обухватају  

- идентификацију потреба послова и задатака  
- дефинисање потребног профила и селекцију кадрова 
- планирање развоја и унапређења кадровских ресурса 
- вредновање наставног кадра 

 
Управљање људским ресурсима спроводи се кроз мере садржане у: 

- Планирању кадровских потреба кроз редовно годишње  планирање и преиспитивање 
садржано у документу УР-ПР-003, Управљање кадровима   

- Избору и пријему кадрова и њиховом распоређивању на радна места, према  Статуту 
и Правилнику о организацији и систематизацији послова  

- избор наставног особља у наставна и сарадничка звања према  Статуту, Правилнику о 
организацији и систематизацији послова и Правилнику о наставницима и 
сарадницима  

- Праћењу и вредновању наставника и сарадника према процедури УР-ПР-001, 
Праћење и вредновање наставног особља 

- Образовању, стручном оспособљавању и усавршавању које се одвија у складу са 
''Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању''. 

 

Еваулација процедура за запошљавање и избор наставног особља врши се кроз планско, 
годишње, преиспитивање документованог система кавлитета (УР-ПР-003, Управљање 
кадровима  и УР-ПР – 001, Праћење и вредновање наставног особља)  као и кроз поступке 
извештавања о спроведеним појединим активностима. У извештају  који се односи на 
праћење и вредновање наставног особља обавезно је садржана и тачка Предлог за 
побољшања, чиме је обезбеђена евалуација  тог поступка. 

Евалуација  квалитета и компетентности наставног кадра спроводи се у оквиру поступака 
преиспитивања студијских програма, вредновања образовног процеса, вредновања наставног 
особља и студентског вредновања установе.  

Евалуација према Процедури УР-ПР-001,  Праћење и вредновање наставног особља 
спроводи се редовно - годишње и до сада је два пута реализована и то за школску 2008/09 и 
2009/10. годину. Вредновање  педагошког рада наставника вршено је на основу мишљење 
студената исказаних  путем анкета. Студенти у  школској 2010/11. години исказали своје 
ставове у погледу педагошког рада наставника кроз шест питања. Наставници су вредновни 
са оценам од 1 до 5 при чему је добијена расподела оцена дата у табели 3.7.1. 
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Табела 3.7.1  Расоподела просечне наставника на нивоу Школе    

Интервал 

оцене  
4,51-5,00 4,01 и 4,50 3,51-4,00 3,01-3,50 2,50-3,00 

Проценат 

наставника  
32,3 % 38,7 % 16,1 % 6,5 % 6,5 % 

 

Преглед порсечних оцена додељених по поједним ставовима из упитника  дат је у табели 
3.7.2.  

Табела 3.7.2  Просечне оцене додељене на нивоу Школе, сваком од шест ставова Анкетног листа.  

Б
РО

Ј 
 С
Т
А
В
А

 

СТАВ 1 Наставник излаже јасно, разумљиво и истиче најбитније; 4,12 

П
РО

С
Е
Ч
Н
А

   
О
Ц
Е
Н
А

 

СТАВ 2 Наставник долази на час добро припремљен; 4,32 

СТАВ 3 Наставник држи наставу у планираним терминима и без 
кашњења; 

4,47 

СТАВ 4 Наставник подстиче укључивање студената у наставу; 4,01 

СТАВ 5 
Наставник даје корисне информације студенту (у вези 
вежби, семинарских или самосталних радова и других 
активности); 

4,13 

СТАВ 6 Наставник обраћа пажњу на студентска питања и 
коментаре. 

4,12 

 

Вредновање  Научноистраживачког – уметничког, стручног и професионалног доприноса, 
Педагошких способности, Наставне делатности, Унапређење образовног процеса и  Кодекс 
професионалне етике вршено је на основу Правилника о наставницима и сарадницима и 
изражено је кванитативним показатељима. У Извештају  је дат закључак да сви наставници 
поседују потребне компетенције за избор у наставна звања. 

У Школи наставу врши кадар чије су квалификације и компетенције проверене и преиспитане 
у поступку избора односно реизбора у наставна звања. Процеси избора наставника су 
дефинисани Статутом, Правилником о организацији и систематизацији послова и 
Правилником о наставницима и сарадницима. Кoнкурс се расписује преко националне 
службе за запошљавање, комисију за избор одређује наставно веће Школе које по извештају 
комисије врши и избор наставнoг кадра. Критеријуми за избор наставног особља у знатној 
мери прилaгођени су препорукама Националног савета за високо образовање и дефинисани 
су у Правилнику о натавницима и сарадницима.  Препоруке Националног савета за високо 
образовање, о ближим условима за избор у звања наставника, односе се на наставна звања 
академских студија а не и на струкове студије. Наставници који су ангажовани са других 
високошколских установа имају избор у наставна звања на матичним установама. 

Објективна тешкоћа у остваривању политике квалитета наставног особља је везана за 
чињеницу да у области технологије коже, на нивоу система високог образовања Србије, не 
постоје студијски програми виших нивоа образовања (академска звања магистар или доктор 
наука). Овакво стање, и поред вишекратног расписивања конкурса, није обезбедило 
потребни наставни кадар за ову научну област и наставно веће је донело одлуку да се на 
студијском програму Технологија прераде и обраде коже не уписују студенти док се не 
обезбеди потребан кадар. 
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− Основе за напредак  кадрова, као и за различите врсте њиховог усавршавања у Школи су 
утврђене доношењем Правилника о образовању, стручном оспособљавању и 
усавршавању, као и доношењем планова образовања у којима се, ради побољшања 
квалификационе структуре наставника и сарадника предност даје образовању (одбране 
докторских дисертација, магистарских радова), а планирају се и други видови 
усавршавања  и оспособљавања. У претходном периоду, док је школа имала статус више 
школе и није била укључена и систем научноистраживачких установа, наставници нису у 
довољној мери били укључивани у научноистраживачке пројекте, а сам тим нису ни 
публиковали радове у довољној мери. Стратегијом за наредни петогодишњи период, 
системско успостављање научноистраживачке и уметничке делатности је дефинисано као 
један од стратешких праваца и у том погледу је у току рад Комисије за успостављање 
институционалних оквира за ову делатност. Школа није донела посебан акт којим се врши 
планирање политике запошљавања и ангажовања  наставног ненаставног особља.  

За школску 2010/11 годину планирана су финансијска средства приказана у табели. 

Врста образовања и усавршавања 
Планирано 

(динара) 

Укупно за Дипломске академске – мастер  студије 171200 

Укупно за докторске дисертације и докторске студије 2.292.000 

Котизације 80000 

Семинар; саветовање 42000 

Спонзорство за изложбе наставника/каталози 100000 

Интер.семинар из QMS за све запослене Београдске 
политехнике 

650000 

Семинар ППЗ 34000 

Услуге образовања и усавршавања запослених 3.369.200 
 
Школа  редовно планира и организује едукацију наставног и другог особља кроз интерне 
семинаре и  стручну трибину „Уторком у подне“ као и кроз учешће на семинарима које 
организују стручне организације. У протеклом периоду организовани су интерни семинар из 
области информатике и из система квалитета. У оквиру традиционалне трибине „Утороком у 
подне“ наставници Школе или компетентни гости по позиву реализују теме из облати 
делатности Школе односно актуелне теме из окружења. Наставници су похађали курс 
Педагошких вештина на Филозофском факултету у Београд. Техничко и административно 
особље је учествовало на стручним скуповима из своје области (финансијска служба, правна 
служба и сектор квалитета). 

Школа има широку сарадњу са професионалним удружењима из свих области студијских 
програма која је огледа кроз организацију Научно-стручног скупа Политехника 2011, 
заједничких пројеката, гостујућих предавача, коришћењем професионалних удружења за 
наставне базе Школе, учешћем на конкурсима и жиријима и слично. 

3.7.2. Анализа и процена тренутне ситуације 

Поступак самовредновања квалитета наставника и сарадника показује да Школа испуњава 
све кључне захтеве у погледу избора, праћења и подстицања наставника на научну, 
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уметничку и педагошку активност, спровођења политике селекције квалитета младих 
кадрова, усавршавање и друго. 

Међутим, у погледу тренутне ситуације кадрова у Школи треба истаћи: 
- Објективна тешкоћа у остваривању политике квалитета наставног особља је везана за 

чињеницу да у области технологије коже, на нивоу система високог образовања Србије, 
не постоје студијски програми виших нивоа образовања (академска звања магистар или 
доктор наука) што доводи у питање даље постојање студијског програма Технологија 
прераде и обраде коже.  

- Правилник о наставницима и сарадницима је делимично усаглашен са препорукама 
Националног савета за високо образовање о ближим условима за избор у звања 
наставника, из разлога што се препоруке односе се на наставна звања академских студија 
а не и на струкове студије.  

- Школа има успостављену, мада не и озваничену, политику планирања запошљавања и 
ангажовања наставног кадра.  

3.7.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената  

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+++ јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника 

++ усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума 
Националног савета за високо образовање 

+++ 
систематско праћење и подстицање педагошких 
истраживачких и стручних активности наставника и 
сарадника 

+++ дугорочна политика селекције наставничког и 
истраживачког подмлатка 

+++ обезбеђење перманентне едукације и усавршавања 

+++ вредновање педагошких способности 

++ вредновање истраживачких способности 

+++ уважавање мишљења студената о педагошком раду 
наставника и сарадника 

++ повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и 
радом у привреди 

СЛАБОСТИ -  

3.7.4. Предлози за побољшање и планиране мере; 

- Урадити Политику планирања, запошљавања и ангажовања наставног кадра 
- Урадити документ Програм развоја кадра и анализа потреба за наставним кадром 
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3.7.5. Показатељи и прилози за стандард 7 

Табела 7.1.Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на високошколској 
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника 
- Правилник о наставницима и сарадницима 
- Правилник о наставници измена 1 
- Правилник о наставницима и са Прилозима 1 до 6 

 
Прилог 7.2. Број запослених наставника у односу на укупни број студената 

Прилог 7.3. Програм развоја кадра и анализа потреба наставног кадра 
- Кадрови_план_2011 
- План образовања наставног особља_2011_НВ 

3.8. СТАНДАРД 8 
КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 

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

3.8.1. Опис тренутне ситуације; 

Основе уписне политике и обезбеђења квалитета студената обезбеђују се кроз:  
- маркетиншку активност, привлачењем квалитетних кандидата (УС-ПР-002, Промотивно 

– маркетиншке активности);  
- реализацију припремне наставе (Пројекти припремне наставе)  
- селекцију најбољих кандидата кроз поступак уписа (УС-ПР-001, Спровођење конкурса за 

упис студената, УС-УП-001, Пријављивање кандидата, УС-УП-002, Спровођење уписа 
студената, УС-ИН-001, Упис студената без полагања пријемног испита).  

Једнакост и равноправност студената по свим основама је загарантована, као и могућност 
студирања за студенте са посебним потребама. У Школу је уписано 10 студената са 
посебним потребама, који су претходно завршили средњу школу за децу са оштећеним 
слухом "Стефан Дечански" са којом је успостављена дугогодишња сарадња. 

При селекцији студената за упис, вреднују се резултати постигнути у претходном 
школовању и резултати постигнути на пријемном испиту, односно испиту за проверу 
склоности и способности, у складу са Законом и статутом Школе, што је детаљно 
дефинисано студијским програмом односно конкурсом за упис. Квалитет новоуписаних 
кандидата редовно се прати и анализира у оквиру Извештаја о упису студената. Просечна 
оцена у претходном школовању за све студенте уписане на основне струковне студије 
школске 2010/11. године је 3,55, што је на нивоу претходних година.. 

Школа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и 
податке који су повезани са њиховим студијама кроз Студијске програме, Инфораматор о 
упису, Информатор за бруцоше, Наставни календар, сајт Школе, огласне табле, промотивне 
часове и слично.  
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Оцењивање студената врши се током семестра и на испиту, на основу метода и критеријума  
дефинисаних у наставним програмима предмета, а у складу са Законом о високом 
образовању и процедурама Школе (ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената, ВО-ПР-003 
Извођење радне и стручне праксе или стручног пројекта, ВО-УП-006 Праћење напредовања 
студената, ВО-ПР-006 Израда завршног рада и полагање завршног испита). Наставним 
програмима је предвиђено да се на свим предметима може остварити најмање 30 поена у 
току наставе, што подразумева обавезно праћење наставе. Студенти се на првом часу сваког 
предмета упознају са обавезом праћење наставе и  методама и критеријумима оцењивања. 

Преиспитивање процедура оцењивања студената врши се кроз Преиспитивање студијских 
програма, интерних провера система менаџмента квалитетом и приговора студената. У 
претходном периоду није било приговора студената на процедуре оцењивање ни на 
пријемном испиту при за упис у прву годину студија нити у току испитних рокова.  

Школа систематично прати и проверава оцене студената по предметима и то анализом 
испитних рокова по окончању сваког рока и израдом Прегледа параметара напредовања 
студената за сваку школску годину, на основу документа ВО-УП-006,  Праћење напредовања 
студената. Подаци из прегледа се користе за преиспитивање студијских програма, према 
ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма као и за вредновање образовног процеса у 
Школи, према ВО-ПР-004, Вредновање образовног процеса, у коме се кавлитет студената 
анализира са становишта:  

− Успеха студената у претходном школовању 
− Оцењивања студената током рада у настави 
− Резултата оцењивања студената 
− Пролазности студената 
− Одустајања од студија  

 
У школској 2009/10. години дипломирало је укупно 271 студената, 241 на основним 
студијама и 30 на специјалистичким студијама. Од тог броја 62 (25,73%) студента је 
студирало на терет буџета а 179 (74,27%) су били самофинансирајући студенти. 

У школској 2009/2010. години, на акредитованим студијским програмима основних студија, 
студенти су први пут стекли дипломе и то њих 23. или 4,75% од уписаних у прву годину 
школске 2007/08. године. Од 23 дипломираних 22 су буџетски и само један 
самофинансирајући студент.  

Просечна оцена остварена током студирања студента акредитованих студијских програма 
износи 8,28, што је знатно већа од просечних 7,57 за школску 2009/10. годину 

У претходном периоду најмању пролазност остварили су студенти на одељењу за 
технологије и то на предметима првенствено из прве године студија (Математика, Физика, 
Хемија, Основи пословања, Метрологија, Стандардизација и оцењивање усаглашености и 
Теорија менаџмента). Предметни наставници добили су обавезу да изврше анализу 
напредовања студента на основу података за школску 2009/10 годину и да доставе извештај 
Сектору за наставу са предлогом мера за побољшања. Школа нема формализоване и усвојене 
процедуре и мере које се доносе у случају сувише ниске пролазности по предметима, 
програмима, годинама као и у случају уочених неправилности у оцењивању Међутим, сви 
извештаји са којима је обухваћено парћење и оцењивање студената (Извештај о испитним 
роковима, Преиспитивање студијских програма, Вредновање образовног процеса) садрже 
предлоге за побољшања а при усвајању наведених  извештаја доноси се одлука о мерама за 
побољшања. 

Одустајања од студија изражено у процентима, на акредитованим студијским 
програмимаосновних студија, у школској 2009/10. години је следеће: 

• на Одељењу за дизајн на студијском програму Графички дизајн 21.05%, Модни дизајн 
производа од коже 16.84% и Дизајн индустријских производа 14.88% 
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• на Одељењу за технологије највећи проценат одустајања од студија је на студијском 
програму Технологија прераде и обраде коже 42.86%, Безбедност и здравље на раду 
28.57%, Графичка технологија 22.22% итд. 

 
На специјалистичким студијама одустајање је 10.00%, а укупно одустајање студената заједно 
са специјалистичким студијама износи 15.38%. 

Београдска политехника систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 
критеријуме оцењивања студената документима (ВО-ПР-002, Поступак оцењивања 
студената, ВО-УП-006, Праћење напредовања студената, ВО-ПР-007, Преиспитивање 
студијских програма).  

Континуалним преиспитивањима и праћењем дешавања у окружењу, а уважавајући 
национални и европски оквир квалификација, научна достигнућа, као и заступљене нивое 
студија Школа је извршила повезивање исхода учења и метода оцењивања чиме је 
обезбеђено добијање повратних информација студентима о вредновању остварених исхода 
учења и потребном ангажовању како би се исти остварили. На основу дефинисаних метода 
оцењивања (вредновања), за наредни период Школа планира детаљније постављање 
критеријума оцењивања на нивоу предмета што би са становишта студената значило 
прецизније добијање информација о постигнутим резултатима.   

Квалитет студената Школе потврђује си и кроз друштвена признања, награде, пројекте, 
конкурсе  и изложбе што је наведено у вредновању стандарда 4 и стандарда 6. 

Инфраструктура за студенте ка што су студентска служба, библиотека, простор за 
консултације испуњавају опште захтеве стандарда за акредитацију. Простор за рекреацију и 
клуб студената нису   организовани у Школи на адекватан начин, а што је последица мањка 
расположивог простора у објектима у којима је седиште Школе (Бранкова 17 и Крфска 7).    

Студенти процењују услове, организацију  и квалитет студијског програма кроз поступак 
дефинисан процедуром  МП-ПР-004, Студентско вредновање установе. За оцену нивоа и 
значаја задовољства студената квалитетом студијског програма разматрани су следећи 
фактори: 

− доступност информација о студијском програму (у погледу циљева, структуре, 
условљености предмета, бодовне вредности предмета – ЕСПБ, избора наставника по 
предметима); 

− могућност стицања општих знања (у погледу информатичке писмености, познавања 
енглеског језика и других знања опште образовног карактера); 

− могућност стицања специфичних (стручних) знања, вештина и способности; 
− распоред (редослед и повезаност) предмета по годинама на студијском програму. 
− Добијени резултати за школску 2009/10 годину указују да је (на скали 1 до 5) средња 

оцена нивоа задовољства испитаника квалитетом студијског програма 3.64 (М=3.6403; 
SD=0.8003). 

 
Анкетама студената нису експлицитно обухваћени ставови  о процени објективности 
оцењивања 

Настава се реализује у групама студента које су дефинисане стандардима и различите су у 
зависности од поља у коме се налази студијски програм односно предмет, што омогућава да 
се у раду са студентима обезбеди постизање образовних циљева. 

Школа је утврдила институционалне оквире којима омогућава студентима одговарајући 
облик студентског организовања. Статутом је утврђен састав студентског парламента и 
његова надлежност. Школа је Статутом утврдила и институционалне оквире за учешће 
студената у одлучивању, утврђен је број представника студента који учествују у раду органа 
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Школе када се одлучује о питањима осигурања квалитета, реформе студијских програма, 
анализе ефикасности студирања, утврђивање ЕСПБ бодова.  

3.8.2. Анализа и процена тренутне ситуације 

Поступак самовредновања квалитета студената показује да Школа испуњава све кључне 
захтеве у погледу пријема студената, метода оцењивања, инфраструктуре, учешћа студената 
у процени квалитета студијских програма и услова  реализације и дугог.  

Међутим, у погледу тренутне ситуације квалитета студијских програма треба истаћи: 
- Анкете студената које се редовно обављају нису у довољној мери обахватиле ставове 

студената о процени објективности оцењивања, што подразумева дораду упитника. 
- Инфраструктура за студенте као што су студентска служба, библиотека, простор за 

консултације испуњавају опште захтеве стандарда за акредитацију. Простор за 
рекреацију и клуб студената нису организовани у Школи на адекватан начин, а што је 
последица мањка расположивог простора у објектима у којима је седиште Школе 
(Бранкова 17 и Крфска 7).   

-  Школа није успоставила поступке који ће се бавити планирањем и развојем каријере 
студената 

3.8.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената  

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+++ процедура пријема студената 

++ једнакост и равноправност студената укључујући и студенте 
са посебним потребама 

+++ доступност информација о студијама 

++ доступност процедура и критеријума оцењивања 

+++ анализа метода и критеријума оцењивања по предметима, 
програмима, годинама, корективне мере 

++ усклађеност медода оцењивања са исходима студијског 
програма 

+++ објективност и принципијелност наставника у процесу 
оцењивања 

+++ праћење пролазности студената по предметима, програмима 
и годинама, корективне мере 

++ студентско организовање и учешће у одлучивању 

СЛАБОСТИ ++ рад на планирању и развоју каријере студената 
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3.8.4. Предлози за побољшање и планиране мере; 

- Анкету студената у вези вредновања наставног особља допунити ставовима о процени 
објективности оцењивања. 

- Побољшати инфраструктуру Школе у погледу простора за рекреацију и клуб студената. 
- Успоставити поступке који ће се бавити планирањем и развојем каријере студената 

3.8.5. Показатељи и прилози за стандард  8 

Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима и годинама студија  

Прилог  8.1. Правилник о процедури пријема студената 

- УС-ПР-001, Спровођење уписа студената 
- УС-УП-001 Пријављивање кандидата 
- УС-УП-002 Спровођење уписа студената 
- УС-ПР-002 Промотивно – маркетиншке активности 

Прилог  8.2. Правилник о оцењивању 

- ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената 
Прилог  8.3. Анкете студената о процени услова и организације студијских програма 

- МП-ПР-004, Студентско вредновање установе 
- Извештај_Студентско вредновање установе 2009_10 
- Прилог 2_ Извештај_Студентско вредновање установе 

 

Прилог  8.4. Анкете студената о процени објективности оцењивања 

- УР-ПР - 001 Праћење и вредновање наставног особља 
- Прилог 1- Студентско вредновање 2010-11 
- Прилог 2 – Квалитативна анализа 2010-11 
 

Прилог  8.5. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 
усвојених процедура оцењивања 

- ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената 
- МП-ПР-002, Корективне и превентивне мере 
- МП-ПР-003, Управљање неусаглашеностима 
- МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима 
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3.9. СТАНДАРД 9 
КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И 
ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 

 

 

 

3.9.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 9 

1) Високошколска установа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну 
за савлађивање градива у потребној количини и на време. 

У Школи су студентима обезбеђени уџбеници и друга литература у потребној количини и на 
време кроз рад издавачке делатности, рад библиотеке, скриптарнице и кроз укљученост у 
електронске базе литературе путем информационог система Школе. 

На основу праћења информација о броју уписаних студената на различитим студијским 
програмима, Издавачки одбор Београдске политехнике благовремено и у довољној количини 
обезбеђује уџбенике и другу наставну литературу на почетку сваке школске године. 
Уџбеници и друга литература могу се набавити у скриптарници Школе, као и у оквиру фонда 
школске библиотеке. Током школске године непрестано се прати број расположивих 
уџбеника (практикума, скрипти и сл.) у скриптарници Школе да би се у случају распродатих 
целих тиража појединих издања у најкраћем могућем року студентима обезбедили додатни 
уџбеници. Посебно се води рачуна о достављању објављених публикација библиотеци 
Школе, у броју који је прописан чланом 27. Правилника о издавачкој делатности Београдске 
полехнике. 

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

Настава из сваког предмета је покривена уџбеницима који су унапред познати и објављени. 
Процену покривености наставе одговарајућим уџбеницима и другом стручном литературом, 
врше координатори студијских програма и о томе извештавају Издавачки одбор Школе. 
Резултати ових анализа приказују се у оквиру Годишњег извештаја о раду издавачке 
делатности Школе, а од кључне важности су приликом доношења Годишњих планова 
издавања наставних публикација на Наставном већу Школе, а на предлог Издавачког одбора. 
Приликом утврђивања врсте и броја потребних уџбеника, Наставно веће Школе у оквиру 
Годишњег издавачког плана, настоји да обезбеди да и предмети за које то није био случај 
имају најмање један основни уџбеник усклађен са наставним планом и програмом предмета 
и потребама студијских програма. 

Информисаност студената о потребној литератури обезбеђена је низом активности свих 
учесника у наставном процесу, као и ангажовањем библиотечког особља и службе 
информатичке подршке. Све информације везане за школска издања и могућности њихове 
набавке налазе на сајту Школе у оквиру дела о издавачкој делатности. Такође, предметни 
наставници су у обавези да на почетним часовима својих предавања детаљно упознају 
студенте са основном и допунском литературом и о томе да ли је литература доступна у 
скриптарници школе или пак у оквиру фонда школске библиотеке, где спадају и уџбеници 
других издавачких кућа. Библиотечко особље све заинтересоване студенте обавештава о 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се 
обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 
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могућностима изнајмљивања литературе неопходне за припрему испита као и коришћењу 
електронских база литературе. 

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

Београдска политехника је усвојила Правилник о издавачкој делатности и Правилник о 
уџбеницима, којим су прописани стандарди квалитета публикација, начин провере квалитета, 
као и поступак објављивања публикација. 

За обезбеђење квалитета уџбеника на Високој школи струковних студија - Београдска 
политехника од кључне важности су одредбе Правилника о уџбеницима и параметри 
графичког дизајна уџбеника обухваћени Упутством за техничку обраду наставних 
публикација. 

Школа обезбеђује квалитет уџбеника доследном применом правила о рецензирању уџбеника 
и правила о садржају, структури, стилу и обиму уџбеника, садржана у оквиру Правилника о 
уџбеницима. Уџбеници су логично и доследно структуирани, писани јасним језиком и 
стилом, у складу са најновијим достигнућима из појединих области. Обим наставне 
литературе усклађен је са коефицијентом оптерећења студената у савлађивању наставне 
материје на појединачним предметима, мерен ЕСПБ бодовима, у односу на укупно 
оптерећење студената на свим осталим предметима исте године студија. 

Када је у питању спољашњи изглед публикација које издаје Школа дефинисана су строга 
правила о графичком изгледу корица. Параметре графичког дизајна књиге и њеног визуелног 
изгледа, аутори дефинишу у договору са Издавачким одбором, у складу са усвојеним 
идејним решењем за дизајн корица, Правилником о уџбеницима и Упутством за техничку 
обраду наставних публикација. 

Школа систематично прати и оцењује квалитет уџбеника и друге наставне литературе са 
аспекта квалитета садржаја, структуре, стила и обима кроз редовно извештавање о раду 
библиотеке и издавачке делатности као и у оквиру поступака преиспитивања студијских 
програма, вредновања образовног процеса, студентског вредновања установе и 
самовредновања. 

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

Библиотека Београдске политехнике је активни члан Заједнице високошколских библиотека 
Србије. Смештена је у поткровном делу школског објекта у улици Катарине Амброзић 7. 
Библиотечки фонд се састоји од 2618 књига, 780 часописа, 250 стандарда, око 700 
дипломских и специјалистичких радова из различитих области свих студијских програма 
који се реализују у Школи. Све потребне информације о раду библиотеке, као и списак 
библиотечких јединица у оквиру фонда школске библиотеке, корисници могу наћи на сајту 
Школе, а од недавно и на фејсбук профилу библиотеке. 

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

Редовно се врши допуна библиотечког фонда, као и провера савремености и квалитета 
литературе. У оквиру редовне ревизије, а и независно од ње, предлажу се за расход 
застареле, неактуелне и дотрајале библиотечке јединице и замењују новим садржајима. 
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6) Високошколска установа обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за 
савлађивање градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу 
информатичку опрему, приступ интернету и осталу комуникациону опрему. 

У Школи је успостављена јединствена информациона подршка која омогућује студентима 
приступ интернету, претраживање библиотечких база и приступ наставним средствима и 
садржајима. Читаоница Београдске политехнике располаже са 24 места, 13 рачунара, са 
приступом интернету, уз могућност претраживања до 35.000 електронских часописа и књига, 
путем КОБСОН-а. Број корисника је у око 1200 учлањених. 

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

У библиотеци су запослена два библиотечка радника. Библиотекар, са високошколским 
образовањем и положеним стручним испитом и књижничар без положеног стручног испита.  

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

Редовним анкетама, као и уз помоћ Књиге утисака - стиче се увид у мишљења и потребе 
корисника, те се ради на сталним побољшањима и подизању квалитета услуга на свим 
нивоима. 

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

Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци, тј. врше се сталне обуке за 
коришћење библиотечко-информатичких ресурса у оквиру којих се студенти упознају са 
начинима и врстама претраге офлајн и онлајн каталога, као и претрагама база података. 

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

3.9.2. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

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

+++ Покривеност предмета уџбеницима и училима  

+++ Структура и обим библиотечког фонда 

+++ Постојање информатичких ресурса (рачунара, софтвера, 
интернета, електронских облика часописа) 

++ Број и стручна спрема запослених у библиотеци и другим 
релевантним службама 

++ Адекватност услова за рад (простор, радно време) 

 

На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника у великој мери испуњава 
захтеве стандарда 9 у погледу обезбеђења квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 
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информатичких ресурса. Сви подзаконски акти у вези са организацијом рада библиотеке и 
издавачке делатности доступни су јавности на сајту Школе, у оквиру дела под називом 
Правни акти школе. 

3.9.3. Предлози за побољшање и планиране мере 

На основу описа стања и анализе и оцене захтева у оквиру стандарда 9, предлаже се следећа мера: 
- наставити са опремањем школске библиотеке и унапређењем информатичких и 

софтверских ресурса у складу са могућностима и потребама Школе. 

3.9.4. Показатељи и прилози за стандард 9 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 

Табела 9.2. Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 
високошколској институцији 

Прилог 9.1. Правилник о издавачкој делатности 

Прилог 9.2. Правилник о уџбеницима 

Прилог 9.3. Попис информатичких ресурса 

3.10. СТАНДАРД 10 
КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И 
КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ  

3.10.1. Опис тренутне ситуације 

3.10.1.1. Организациона структура Школе 

Школа је организована у сагласности са законским решењима о организацији јавног сектора 
односно установа високог образовања, као и потреба ефективног и ефикасног 
функционисања пословног система. На сл. 1 представљена је организациона шема Школе 
која је саставни део Пословника о квалитету (у прилогу 10.2). 

Сагласно Закону о високом образовању и Статуту (у прилогу 10.1), Школа обавља целокупну 
делатност у оквиру управних, извршних и стручних органа и тела и својих организационих 
јединица. Рад Школе одвија се кроз примену организационе структуре засноване на 
организационим јединицама које у оквирима својих надлежности омогућавају обављање 
функција у складу са принципима ефективности и ефикасност. 

Правилником о организацији и систематизацији послова (у прилогу 10.2) дефинисана је 
унутрашња организација и систематизација послова у Школи као и овлашћења и 
одговорности запослених. 

За активности које су повременог карактера или које захтевају ангажовање више 
организационих јединица, у Београдској политехници је примењен приступ управљања 
помоћу пројеката. Овај аспект у организацији и управљању Школом дефинисан је 
Правилником о раду на пројектима (у прилогу 10.2). 
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Слика 3.10.1. Организациона шема 

Деловање Школе се одвија кроз мрежу процеса чија је мапа дата на сл.2 (Пословник о 
квалитету, у прилогу 10.2). Опис садржаја процеса, њихова интеракција, носиоци и 
извршиоци описани су у одговарајућим процедурама и упутствима. 

Процеси подршке

Студентски
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подршка

Управљање 
програмима
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Основни процеси - Високо образовање

Информације

Финансије

Упис

Менаџмент

Радна 
средина

Кадрови

Управљање 
документима QMS-a

ВШСС БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
Београд, Бранкова 17

Управљање
ресурсима

П
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И
 - 
за
хт
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и

О
кр
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ењ
е

Библиотечко-
информациона

подршка

Реализација
наставе

Упис
студената
Маркетинг

Пословно планирање

Преиспитивање квалитета

P

C D

A

МАПА ПРОЦЕСА

 
Слика 3.10.2. Мапа процеса 

Дефинисане групе процеса, садржаји самих процеса и њихова међусобна повезаност 
обезбеђују да се активности у оквиру Школе одвијају у управљивим условима. Процесна 
структура је дефинисана тако да исходи укупног деловања Школе буду у складу са 
постављеним циљевима, на нивоу стандарда високог образовања уз задовољење захтева 
корисника-партнера. 

У оквиру Система менаџмента квалитетом у Школи је дефинисано шест група процеса у 
оквиру којих су садржани одговарајући процеси: 
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Група процеса Процес 

МЕНАЏМЕНТ 

Пословно планирање 

Преиспитивање квалитета 

Управљање документима QMS -a 

УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА Кадрови 

ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА 
Маркетинг 

Упис студената 

ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ – ВИСОКО СТРУКОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Управљање програмима 

Реализација наставе 

ПРОЦЕСИ ПОДРШКЕ 

Студентски сервис 

Техничка подршка 

Библиотечко-информациона подршка  

Издавачка делатност 

МЕРЕЊЕ, АНАЛИЗЕ И ПОБОЉШАЊА 

Интерне провере 

Корективне и превентивне мере 

Управљање неусаглашеностима 

Задовољство корисника 

Самовредновање 

 

3.10.1.2. Нормативна акта и документи 

Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се кроз утврђене 
надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку. У школи 
егзистирају сва потребна општа акта којим су регулисане надлежности, поступак и начин 
рада органа пословођења, органа управљања, Студентског парламента, стручних служби и 
запослених, и то: 

- Статут Високе школе струковних студија – Београдска политехника (у прилогу 10.1) 
- Кодекс професионалне етике (у прилогу 10.2) 
- Пословна агенда Београдске политехнике (у прилогу 1.1) 
- Пословник о раду Савета школе (у прилогу 10.1) 
- Пословник о раду Колегијума (у прилогу 10.1) 
- Пословник о раду Наставног већа (у прилогу 10.1) 
- Пословник о раду Савета за квалитет (у прилогу 10.1) 
- Правилник о организацији и систематизацији послова (у прилогу 10.2) 
- Правилник о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника (у прилогу 10.2) 
- Пословник о организацији и функционисању научно-стручне трибине (у прилогу 10.2) 
- Правилник о безбедности и здрављу на раду (у прилогу 10.2) 
- Правилник о буџетском рачуноводству (у прилогу 10.2) 
- Правилник о издавачкој делатности (у прилогу 10.2) 
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању (у прилогу 10.2)  
- Правилник о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању (у прилогу 10.2) 
- Правилник о реализацији пројеката на Високој школи струковних студија – Београдска 

политехника (у прилогу 10.2) 
- Правилник о раду школске библиотеке (у прилогу 10.2) 
- … и другимн нормативним актима. 
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Поред наведених општих аката у школи, у оквиру документованог система менаџмента 
квалитетом егзистирају и следећа документа којима се додатно дефинишу надлежности, 
поступак и начин рада органа пословођења, органа управљања, Студентског парламента, 
стручних служби и запослених: 

Група процеса Процес Шифра Назив документа 

МЕНАЏМЕНТ 

Пословно 
планирање БП-ПР-003 Пословно планирање  

Преиспитивање 
квалитета МП-ПР-004 Преиспитивање система менаџмента 

квалитетом 

Управљање 
документима  

QMS-а 

БП-ПР-001 Управљање документима система 
менаџмента квалитетом 

БП-ПР-002 Управљање записима система 
менаџмента квалитетом 

БП-УП-001 Израда документације система 
менаџмента квалитетом 

УПРАВЉАЊЕ 
РЕСУРСИМА Кадрови 

УР-ПР - 001 Праћење и вредновање наставног 
особља 

УР-ПР-003 Управљање кадровима 

ПРИЈЕМ  

СТУДЕНАТА 

Маркетинг УС-ПР-002 Промотивно – маркетиншке 
активности 

Упис студената 

УС-ПР-001 Спровођење конкурса за упис 
студената 

УС-УП-001 Пријављивање кандидата 

УС-УП-002 Спровођење уписа студената 

УС-ИН-001 Упис студената без полагања 
пријемног испита 

ОСНОВНИ 
ПРОЦЕСИ – 
ВИСОКО 

СТРУКОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Управљање 
програмима 

ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма 

ВО-ПР-008 Развој студијских програма 

ВО-ПР-011 Одређивање бодовне вредности 
предмета 

ВО-ИН-001 Израда наставних програма по 
предметима 

Реализација 
наставе 

 

ВО-ПР-009 Планирање реализације наставе 

ВО-ПР-001 Извођење наставе  

ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената 

ВО-ПР-003 Извођење радне и стручне праксе или 
стручног пројекта 

ВО-ПР-010 Извођење праксе на специјалистичким 
студијама 

ВО-ПР-004 Вредновање образовног процеса 

ВО-ПР-005 Извођење практичне наставе 
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ВО-ПР-006 Израда завршног рада и полагање 
завршног испита 

ВО-УП-002 Израда Наставног календара 

ВО-УП-003 Организација и спровођење испита 

ВО-УП-006 Праћење напредовања студената 

ПРОЦЕСИ 
ПОДРШКЕ 

Студентски сервис 
ПП-ПР-001 Организација рада Студентске службе 

ПП-ИН-001 Инструкције за рад Студенској служби 

Техничка подршка 

ПП-ПР-003 Одржавање 

ПП-УП-001 
Планирање набавке, услови за 
покретање поступка и контрола 
извршења уговора о јавној набавци 

МЕРЕЊЕ, 

АНАЛИЗЕ И 
ПОБОЉШАЊА 

Интерне провере МП-ПР-001 Интерне провере 

Корективне мере МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере 

Управљање 
неусаглашеностим

а 
МП-ПР-003 Управљање неусаглашеностима 

Задовољство 
корисника 

МП-ПР-006 Поступање са приговорима и захтевима 

МП-ПР-004 Студентско вредновање установе 

Самовредновање МП-ПР-005 Самовредновање 

3.10.2. Анализа и процена тренутне ситуације 

Школа обавља редовну периодичну процену квалитета рада органа управљања и рада 
стручних служби и када је то потребно доноси предлог мера за унапређење квалитета 
њиховог рада. Процена се врши кроз еакстерни надзор сертификационог тела система 
менаџмента квалитетом као и интерно. Интерна провера се врши редовно у склопу интерних 
провера QMS, анализе сопствених перформанси која је саставни део стратешког планирања 
као и оперативно, кроз рад Колегијума. Рад стручних служби је и предмет редовног 
годишњег вредновања од стране студената у склопу процеса студентског вредновања 
установе (МП-ПР-004, Студентско вредновање установе) 

На Колегијуму, рад стручних служби се прати, према Пословној агенди, кроз редовно 
годишње извештавање у оквиру кога се разматрају следећи извештаји:  

- Извештај о раду библиотеке  
- Извештај о раду издавачке делатности  
- Извештај о стању примене информатичке подршке. 
- Извештаја о раду Наставног већа  
- Извештај о преипситивању QMS  
- Извештај о раду Савета Школе 
- Извештај о раду Студентске службе 
- Извештај о раду издавачке делатности за 2009.  

 
У претходном периоду, као резултат преиспитивања рада органа управљања и рада стручних 



СК-0804 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о ванредном самовредновању за 2011. годину  Страна 98 од 116 

служби извршена су стална унапређења нормативних аката и њихово усклађивање са 
позитивним прописима: 

- На V седници Савета Високе школе струковних студија-Београдска политехника, 
одржане дана 25. фебруара 2009 усвојене су одлуке о изменама и допунама Статута; 
Правилника о изменама и допунама Правилника о раду; Правилника о поступку јавних 
набавки мале вредности; и Правилника о изменама и допунама Правилника о 
реализацији пројеката у Високој школи струковних студија – Београдска политехника; 

- На VI седници Савета Високе школе струковних студија-Београдска политехника, 
одржане дана 14. априла 2009. усвојене су одлуке о усвајању Правилника о образовању, 
стручном оспособљавању и усавршавању и Правилника о изменама и допунама 
правилника о раду школске библиотеке; 

- На VII седници Савета Високе школе струковних студија-Београдска политехника, 
одржаној дана 04. септембра 2009, усвојене су одлуке о изменама Статута Високе школе 
струковних студија – Београдска политехника и Правилника о пословној документацији; 

- На XI седници Савета Високе школе струковних студија – Београдска политехника, 
одржаној дана 11. октобра 2010. године усвојене су одлуке о доношењу Правилника о 
издавачкој делатности и Правилника о уџбеницима 

- са XII седнице Савета Високе школе струковних студија – Београдска политехника, 
одржане дана 10. децембра 2010. године - Правилник о изменама и допунама Правилника 
о издавачкој делатности и Статута Високе школе струковних студија – Београдска 
политехника 

 
Као резултат перманентног преиспитивања организације рада у октобру 2010. године 
спроведена је анализа организације руководећих органа и о томе је урађен извештај 
„Смернице за унапређење организације и руковођења“. Извештај је усвојен на седници 
Колегијума од 10.12.2010. и Наставном већу. Усвојене смернице су имплементиране у школи 
кроз редефинисани састав и надлежност Савета за квалитет. Постојећа радна места 
координатора одсека дефинисана као руководећа места у сектору наставе. У складу са тим 
ажурирана је пословна документација, Статут и Правилник о организацији и 
систематизацији радних места. У току је измена процедура и упутстава система менаџмента 
квалитетом ради усклађивања са овим изменама. 

Рад и деловање управљачког и ненаставног особља доступни су оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и јавног мњења, свакодневно, и то преко: непосредних 
контаката (на шалтерима, телефоном, електронском и обичном поштом, приликом доласка у 
време одређено за пријем студената и других странака) и обављених прегледа начина рада од 
стране надлежних екстерних органа. На рад и деловање управљачког и наставног особља 
наставници, друго ненаставно особље, студенти и припадници јавног мњења могу упутити 
приговоре и указивати на неусаглашености у раду. Сви приговори, захтеви, неусаглашености 
разматрају се и предузимају мере за побољшање применом процедура МП-ПР-006 
Поступање са приговорима и захтевима, МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере, МП-
ПР-003 Управљање неусаглашеностима. Оцену о раду, студенти дају и у поступку 
студентског вредновања установе. 

Управљачком и ненаставном особљу омогућава се перманентно образовање и усавршавање 
упућивањем на семинаре, стручне скупове и конференције, као и кроз интерне обуке у 
оквиру Школе. Школа доноси План образовања, стручног оспособљавања и усавршавања.  
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3.10.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

 

+ + + дефинисаност надледножности органа управљања, 
пословођења и стручних органа 

+ + + дефинисаност организационе структуре 

+ + + праћење и оцењивање квалитета управљања 
институцијом, мере за унапређење 

+ + + праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и 
ненаставног особља, мере за унапређење 

+ + + дефинисаност и доступност услова за напредовање 
ненаставног особља 

+ + доступност релеватних информација о раду стручних 
служби и органа управљања  

+ + + перманентно усавршавање и образовање ненаставног 
особља 

 
На основу претходног оцењује се да су у Београдској политехници испуњени сви захтеви 
стандарда 3. 

Надлежности и одговорности Органа управљања, органа пословођења и организационих 
јединица, њихова структура, њихов делокруг рада као и њихова координација и контрола су 
утврђени општим актима школе. 

Школа систематски прати и оцењује организацију и управљање високошколском установом 
и предузима мере за њихово унапређење. Систематски се прати и оцењује рад управљачког и 
ненаставног особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада. 

Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђени су 
општим актом и доступни су јавности. 

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

Школа има обезбеђен захтевани број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима 
за акредитацију и перманентно ради на њиховој обуци и стручном оспособљавању. 

3.10.4. Предлози за побољшање и планиране мере 

Наставити са радом на доследном успостављању нове улоге Савета за квалитет и 
Руководилаца одсека.  

3.10.5. Показатељи и прилози за стандард 10 

Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у 
оквиру одговараућих организационих јединица (Кадровска анализа) 

Прилог 10.1.  Статут високошколске јединице  
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- Статут 
- Пословник о раду Савета школе 
- Пословник о раду Наставног већа 
- Пословник о раду Савета за квалитет 
- Пословник о раду Колегијума 

 
Прилог  10.2. Шематска организациона структура високошколске установе 

- БП-ПО-001, Пословник о квалитету 
- Правилник о организацији и систематизацији послова 
- Правилник о наставницима и сарадницима 
- Пословна агенда 
- Правилник о пројектима 
- Правилник о издавачкој делатности 
- Правилник о канцеларијском пословању 
- Правилник о раду школске библиотеке 
- ПП-ИН-001, Инструкције за рад студентске службе 
- ПП-ПР-001, Организација рада студентске службе 
- ПП-ПР-00, Одржавање 

Прилог  10.3. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада стручних 
служби 

- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2009/2010 годину 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2009/2010 годину 

3.11. СТАНДАРД 11 
КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

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

3.11.1. Опис тренутне ситуације; 

Школа је после акредитације извршила рационализацију простора на начин што су неки 
изнајмљени простори у којима су се реализовале вежбе замењени са просторима који су на 
располагању Школи. Тако је у ОШ 1300 Каплара развијена лабораторија за Физику и мерења 
па је престала потреба коришћења лабораторије Пољопривредног факултете из Земуна. 
Такође су и атељеи премештени из БИГЗ-а у просторије у Бранковој број. 17.  Тренутно 
Школа располаже са 6.273 m2 које обухватају учионице, кабинете, лабораторије, атељее, 
радионице, библиотеку, читаоницу и остало. Школа је ове године, на захтев Министарству 
просвете, предложила за упис 549 студената од чега 314 (278 на основне и 36 студента на 
специјалистичке студије) на студијске програме из техничко-технолошког поља и 235 
студената из поља уметности. Потребна величина простора за студијске програме из 
техничко-технолошког поља  је 1.740 m2  и из поља уметности 2.115 m2, односно збирно 
3.855 m2, што је мање од расположивог простора. Напомиње се да је добијена акредитација за 
570 студената у техничко-технолошком пољу што захтева ангажовање 3.420 m2, односно 
укупно за Школу 5.535 m2, што је такође мање од простора са којим располаже Школа.  

Практична настава се реализује у сопственим наставним базама (лабораторије, радионице, 
атељеи, кабинети) и у наставним базама у привреди. Школа стално унапређује своје наставне 
базе опремањем савременим средствима као и сопственим развојем опреме. У протеклом 
периоду посебан пажња посвећена је развоју Лабораторије за физику и мерења и Радионици 
за израду модела. У Радионици за израду модела развијен је и добијен је патент за Алат за 
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израду сферних облика на стругу који се користи у процесу наставе за студенте студијског 
програма Дизајн индустријских производа. Међутим, у наредном периоду треба побољшати 
рад у наставним базама у погледу организације и управљања. 

За потребе реализације наставе у Школи постоје две рачунарске учионице у којима 
функционише 39 рачунара, 3 скенера и 2 принтера. Поред тога у свим учионицама где се 
реализује настава уграђени су рачунар и видео бим. За потребе студената библиотека је 
опремљена са рачунарима и скенером, резачима ЦД и ДВД материјала. Сви наставници 
имају приступ рачунарима у својим кабинетима и могућност приступа интернету и бази 
подака о студентима. Сви запослени којима је потребан рачунар за вршење редовних послова 
користе рачунаре који имају приступ интернету и који су умрежени у локалну мрежу.  

Оцењује се да квалитет простора и опреме задовољава захтеве стандарда у погледу обима и 
структуре и да су подобни за реализацију наставне делатности. Међутим, реализација наставе и 
вежби се одвија на две удаљене локације, на Зеленом венцу (Бранкова 17) и на Звездари 
(Катарине Амброзић 3) као и у изнајмљеном простору на више локација у граду: Хемијски 
факултет, Средња графичка школа, Школа за дизајн коже, Основна школа ''1300 каплара''.  

3.11.2. Анализа и процена тренутне ситуације  

Поступак самовредновања квалитета простора и опреме показује да Школа испуњава све 
кључне захтеве у погледу просторних капацитета, савремености техничке опреме, 
доступности информација и инфорамтичке подршке. 

 Међутим, у погледу тренутне ситуације квалитета простора и опреме треба истаћи: 
- Практична настава се реализује у добро опремљеним наставним базама, али у наредном 

периоду треба побољшати рад у наставним базама у погледу организације и управљања. 
- Реализација наставе и вежби се одвија више локација, што усложњава организацију 

наставе. 

3.11.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

+++ усклађеност просторних капацитета са укупним бројем 
студената 

+++ адекватност техничке лабораторијске и остале опреме 

+++ усклађеност капацитета опреме са бројем студената 

++ рачунарске учионице  

3.11.4. Предлози за побољшање и планиране мере; 

- Побољшати рад у наставним базама у погледу организације и управљања. 
- Настојати да се простор обједини у једну целину и отклони недостатак диверсификације 

простора. 
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3.11.5. Показатељи и прилози за стандард 11 

Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени 
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионе, лабораторије, наставне базе, 
организационе јединице, службе) 

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 
наставном процесу и научноистраживачком раду 

Прилог  11.1 Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим студијским 
програмима 

3.12. СТАНДАРД 12: 
ФИНАНСИРАЊЕ 

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

3.12.1. Опис стања, анализа и процена стандарда 12   

Београдска политехника је буџетска установа која се финансира у складу са финансирањем 
јавног сектора. Школа је у систему високог образовања Републике Србије па су услови 
пословања и стицања прихода за обављање њене делатности јединствени и важе за све 
високе школе у Републици Србији. Финансирање делатности школе врши се на терет 
Министарства просвете и на терет сопствених средстава Школе. 

Поред прихода који се остварују од Министарства просвете, у структури финансирања су 
присутни и приходи по следећим основама: школарине студената који плаћају трошкове 
студија, уплата по основу полагања испита и класификационих испита, осталих наплата од 
студената према ценовнику услуга, услуга правним лицима, осигурања студената, припремне 
наставе, донација и сл. 

У структури прихода, последњих година, Школа је финансирана из буџета Републике Србије 
са око 65% прихода од школарина, испита, класификационог испита и сл. што представља 
око 34% од укупно остварених прихода, а остали приходи (услуге, пројекти, донације) око 1 
% од укупно остварених прихода. 

Извори финансирања и начин употребе средстава редовно, квартално, се анализирају на 
Колегијуму, верификују се годишње на Савету школе а о њима се извештава оснивач школе 
у складу са одредбама Закона о буџетском систему. 

У установи се кроз процес планирања, реализације и преиспитивања финансијских ресурса 
обезбеђује стабилност финансирања у дужем року. Планирање финансија се спроводи кроз 
поступак пословног планирања (БП-ПР-003, Пословно планирање) у оквиру кога се доноси 
финансијски план као један од оперативних планова који произилазе из процеса стратешког 
планирања. 
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3.12.2. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

 

+ +  дугорочно су обезбеђена финансијских средстава за 
наставу, научноистраживачки, уметнички и стручан рад 

+ + + финансијско планирање и одлучивање 

+ + + јавност начина употребе финансијских средстава 

СЛАБОСТИ ++ +   извори финансирања 

3.12.3. Предлози за побољшање и планиране мере 

Мере и активности за унапређење финансирања дефинисане су у Стратешком планиу (у 
прилогу 1.2) као: 

- Развити комерцијалне пројекте ради остварења додатних прихода кроз програме обуке и 
тренинга. 

- Конкурисати за програме и донације 
- Унапредити маркетиншки приступ ради повећања броја и квалитета уписаних студената 

3.12.4. Показатељи и прилози за стандард 13 

Прилог  12.1. Финансијски план 

Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину 

3.13. СТАНДАРД 13 
УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА  

3.13.1. Опис тренутне ситуације 

Школа је Статутом, Правилником о раду школске Библиотеке, Правилником о 
дисциплинској одговорности студената, документима QMS: МП-ПР-004 Студентско 
вредновање установе, УР-ПР - 001, Праћење и вредновање наставног особља, ВО-ПР-011, 
Одређивање бодовне вредности предмета, МП-ПР-006, Поступање са приговорима и 
захтевима, МП-ПР-005, Самовредновање, утврдила институционалне оквире за: 

- рад Студентског парламента, као органа студената, преко кога они остварују своја права 
и штите своје интересе у Школи,  

- учешће представника студената у раду Савета Школе и стручних органа (Наставно веће и 
Савет за квалитет),  

- учешће представника студената у раду Савета Библиотеке, органа руковођења радом 
школске Библиотеке, 

- учешће представника студената у раду Првостепене и Другостепене дисциплинске 
комисије, органа који одлучују о дисциплинској одговорности студената, 

- испитивање ставова, мишљења и задовољства студената путем анкетирања. 
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Представнике студената у свим напред наведеним органима именује Студентски парламент.  

Према одредбама Статута, представници студената учествују у раду Савета Школе (три 
представника). Укључени су и у рад стручних органа Школе - Наставног већа (три 
представника) и Савета за квалитет (три представника). Такође, представници студената се 
укључују у рад помоћних и радних тела ових органа, када се расправља и одлучује о 
питањима која се односе на: осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, 
анализу ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ бодова. На овај начин постављени су 
основи да студенти на одговарајући начин дају мишљење и одлучују о стратегији, 
стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет Школе, о 
самовредновању и оцењивању квалитета. 

Ставови и мишљења студената о питањима из области које се проверавају у процесу 
самовредновања прибаљају се и испитују и кроз анкете које Школа организује и спроводи 
сваке године у терминима дефинисаним у Пословној агенди. Анкетирање се обавља кроз 
поступке студентског вредновања установе (МП-ПР-004, Студентско вредновање 
установе), вредновања наставног особља (УР-ПР - 001, Праћење и вредновање наставног 
особља), као и у оквиру процедуре ВО-ПР-011, Одређивање бодовне вредности предмета и 
ВО-ПР-ОО7, Преиспитивање студијских програма. 

Ставове и мишљења студената, као и других корисника услуга Школе, прибављају се и кроз 
поступке разматрања захтева и приговора у оквиру процедуре МП-ПР-006, Поступање са 
приговорима и захтевима. 

3.13.2. Анализа и процена тренутне ситуације 

Права на учешће у раду наведених органа за обезбеђење квалитета студенти не користе у 
довољној мери. Представници студената у раду Савета Школе, Наставног већа, када се 
расправљало и одлучивало о питањима у којима и они учествују, Савета Библиотеке нису 
увек  учествовали, док су у раду првостепене дисциплинске комисије редовно учествовали. У 
спровођењу анкета студенти су редовно учествовали.  

Разлог недовољног укључивања студената у рад тела Школе је, пре свега, недовољна активност 
Парламента. На наведено указују и ставови које су студенти исказали у анкети у поступку 
студентског вредновања установе. На основу спроведене анкете, у поступку студентског 
вредновања установе за школску 2008/09. годину, утврђено је да су студенти свесни тога да је 
потребно унапредити рад Парламента укључивањем већег броја студената у рад истог, док је 
значај укључивања у рад Школе оцењен као веома значајан, па су као корективне/превентивне 
мере и препоруке за побољшање укључености студената усвојене: побољшати рад Студентског 
парламента и промовисати укључивање студената у рад Школе не само кроз анкете, већ и кроз 
званично исказивање и решавање захтева и приговора, подношењем приговора на e-mail адресу 
Секретаријата Школе или остављањем приговора у наменске кутије у просторијама. У циљу 
спровођења мера предузете су активности на анимирању студената за укључивање у рад 
Студенског парламента и у телима Школе кроз разговоре руководилаца одсека са студентима 
који студирају на одсеку (објашњење надлежности и значаја рада Парламента, значаја њиховог 
укључивања у рад органа Школе и друго)  

При реализацији овог самовредновања узете су у обзир анализа анкета којима су испитивани 
ставови и мишљења студената у оквиру студентског вредновања установе. 

Извештај о самовредновању се ставља на увид свим запосленима, презентује Савету школе и 
доставља Студентском парламенту.  

На основу наведеног, захтеви стандарда 13 су испуњени али се у наредном периоду могу и 
даље унапређивати. 
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3.13.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

++ Учешће студената у телима за обезбеђење квалитета 

++ Учешће студената у самовредновању 

+++ Студентске евалуације Школе, студијских програма и 
наставе 

3.13.4. Предлози за побољшање и планиране мере 

- Предузети мере за бољи рад Студентског парламента 

3.13.5. Показатељи и прилози за стандард 13 

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитета 

- Статут, (члан 24,48, 52, 58, 59),  
- Правилник о раду школске Библиотеке,  
- Правилник о дисциплинској одговорности студената, бр. 79/6 од 9.4.2008  
- МП-ПР-004 Студентско вредновање установе, 
- УР-ПР - 001, Праћење и вредновање наставног особља, 
- ВО-ПР-011, Одређивање бодовне вредности предмета, 
- МП-ПР-006, Поступање са приговорима и захтевима, 
- МП-ПР-005, Самовредновање, 
- Записници Наставног већа са седница на којима су учествовали представници судената 

од: 26.12.2007, 20.3.2008, 19.11.2008, 24.3.2009, 17.6.2009, 14.10.2009, 10.6.2010, 
03.09.2010, 12.10.2010, 

- Записници Савета са седница на којима су учествовали представници судената од: 
26.02.2008, 09.04.2008, 10.10.2008, 18.12.2008,25.2.2009, 

- Записници првостепене дисциплинске комисије у чијем су раду учесвовали 
представници студената од: 09.07.2008, 04.03.2009, 09.03.2009, 26.10.2009, 

- Записници Савета Библиотеке са седница на којима су учествовали представници 
студената , 

 

Прилог 13.1. Анкете студената 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2008/09. годину, 
- Извештај о вредновању наставног особља за школску 2009/10. годину, 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2009/10. годину, 
- Извештај о утврђивању бодовних вредности предмета 
- Извештај о вредновању наставног особља за школску 2010/11. годину, 
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3.14. СТАНДАРД 14 
Систематско праћење и периодична провера квалитета 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне 
информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима 
обезбеђења квалитета. 

3.14.1. Опис тренутне ситуације 

3.14.1.1. Стандарди и поступци за оцењивање квалитета  

Београдска политехника заснива своју политику квалитета на успостављеном систему 
менаџмента квалитетом који има имплементиран принцип сталног побољшања. Примена 
овог принципа подразумева перманентну анализу ефективности и ефикасности начина на 
који се делатност обавља као и резултата који се остварују. Као основа за предузимање мера 
побољшања и унапређења успостављени су процеси мерења перформанси чији резултати су 
услов за доношење одлука на бази чињеница, на начин да је у сваки процес уграђен је PDCA 
(plan-do-check-act) циклус.  

У Београдској политехници прате се и мере: 
- Задовољство корисника, 
- Усаглашеност система менаџмента квалитетом са постављеним циљевима квалитета, 

потребама Школе, националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог 
образовања и захтевима стандарда SRPS:ISO 9001:2008, 

- Перформансе процеса,  
- Резултати образовног процеса. 

3.14.1.1.1. Задовољство корисника 

Усмереност на корисника је један од основних принципа успостављеног система менаџмента 
квалитетом у Београдској политехници.  

Школа је идентификовала своје кориснике и успоставила и унапређује методе праћења, 
мерења и анализе њиховог задовољства. Ове активности спроводе се у складу са 
процедурама МП-ПР-004, Студентско вредновање установе, МП-ПР-006, Поступање са 
приговорима и захтевима, УР-ПР-001, Праћење и вредновање наставног особља. Ови 
поступци детаљно су описани у оквиру стандарда 3 овог Извештаја.  

3.14.1.1.2.  Интерне провере 

Интерне провере у Школи се спроводе као систематичан, независан и документован процес 
за објективно вредновање степена до којег је систем менаџмента квалитетом усаглашен са 
постављеним циљевима квалитета и захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008. Поступак 
интерних провера прописан је и спроводи се у складу са  документованом процедуром МП-
ПР-001, Интерне провере. Спровођењем интерних провера у планираним интервалима 
Школа утврђује да ли је систем менаџмента квалитетом ефективно примењен и одржаван. 
Поступак интерних провера детаљно је описан у оквиру стандарда 3.  

3.14.1.1.3. Праћење и мерење перформанси процеса 

Праћење и мерење перформанси спроводи се на нивоу процеса и организационих јединица и 
дефинисано је одговарајућим пословним документима и документима система менаџмента 
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квалитетом. Одвија се плански и периодично, а резултати се дају у форми одговарајућих 
прегледа и извештаја.  

3.14.1.1.4. Праћење и мерење резултата образовног процеса 

Београдска политехника је успоставила систем праћења и мерења резултата образовног 
процеса са циљем добијања улазних чињеница за анализу и унапређење у погледу:  

- усаглашавања са законским и нормативним захтевима у области високог струковног 
образовања; 

- провере усаглашености са националним стандардима за акредитацију и обезбеђење 
квалитета у високом образовању; 

- преиспитивања остварених резултата у односу на политику и циљеве квалитета;  
- обезбеђење основе за доношење управљачких одлука о мерама за побољшање и 

унапређење. 
Успостављени систем праћења и мерења резултата образовног процеса дефинисан је 
документима система менаџмента квалитетом: 

- ВО-УП-006, Праћење напредовања студената, 
- ВО-ПР-002, Поступак оцењивања студената, 
- ВО-ПР-006, Израда завршног рада и полагање завршног испита. 

3.14.1.1.5. Компетенције дипломираних студената 

У складу са Програмом и планом самовредновања у 2009. години Београдска политехника је 
извршила анализу квалитета студијских програма и анализу компетентности студената за рад 
у пракси. Резултати су приказани у оквиру Извештаја о компетентности дипломираних 
студената и квалитету студијских програма. У ту сврху коришћени су: 

- одговори из Упитника које попуњавају ментори у организацијама у којима студенти 
обављају стручну праксу, 

- подаци Националне службе за запошљавање (НСЗ) о запослености на занимања која се 
делом или у потпуности образују на Београдској политехници и 

- оцене и признања студентима од стране шире друштвене јавности. 
 
Закључено је следеће:  

- Компетентност студената у практичном раду је врло добра, оцењена са просечном 3,68. 
- Још у току студија студенти добијају признања шире друштвене и стручне јавности, чиме 

се потврђују компетенције студената и квалитет студијских програма. 
- Свршеним студентима Школе стечена диплома обезбеђује запослење на подручју 

Београда од 85%, чиме се потврђује усклађеност са потребама тржишта рада и привреде 
и квалитет студијских програма. 

 
Школа са делом својих бивших студената одржава стручну и пословну сарадњу, која је углавном 
заснована на односу професор-студент. Свршени студенти Школе који су радно ангажовани у 
привредним организацијама имају значајну улогу у свом окружењу, што је посебно уочљиво у 
организацијама које се баве делатношћу које се изучавају на студијским програмима у Школи 
дужи низ година. У организацијама из области коже, полимера, графичке технологије, 
менаџмента квалитетом и других, свршени студенти представљају водећи стручни кадар. 
Унапредити сарадњу са дипломираним студентима Школе и организацијама у којима раде 
дипломирани студенти Београдске политехнике ради прикупљања података о компетнцијама 
дипломираних студената. Наставити рад на развоју Алумнија. 

У току школовања студенти Београдске политехнике учествују на изложбама, конкурсима и 
пројектима и тако омогућавају да њихова компетентност буде оцењена у широј јавности. У 
претходном петогодишњем периоду студенти су, под окриљем Школе или самостално, 
учествовали на следећим јавним дешавањима и освојили наведене награде и признања : 
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− Редовним годишњим изложбама радова студената Школе (почев од 2004. године). 
Изложбе се организују у признатим и добро посећеним просторима као што су 
Галерија Студентског града у Београду, БИГЗ у Београду, Галерија ''New Moment'' у 
Београду, Галерија ''Београд'', Галерија у Краљеву, Културни центар у Чачку, Музеј 
Срема у Сремској Митровици и слично. 

− Јавним излагањима заједно са већ афирмисаним дизајнерима, како по изложбама 
тако и по објављеним конкурсима на којима су добијали награде. Сходно овоме студенти 
су у јуну 2010. године излагали своје радове у Милану у Галерији ''Arte Reale''.  

− Учествовање на изложби дизајна уметничких факултета и Београдске 
политехнике, која је одржана 2007. године у ''Магацину'' у Београду. 

− У мају 2010. године студенти су излагали своје радове на манифестацији ''Mixer 
Дизајн'' у Београду. У оквиру ове манифестације, студенти су постигли следеће 
резултате: на изложби ''Инклузивни дизајн'' двоје студената је ушло у ужи избор 
конкурса; на конкурсу ''Дизајн фиоке'', под окриљем организације HЕTTICH, студенти 
су освојили три награде и двоје студената је учествовало у CORIAN радионици. 

− Реализацији заједничког пројекта Београдске политехнике, Школе за дизајн и Пете 
београдске гимназије финансиран од стране Секретаријата за заштиту животне 
средине Града Београда, ''Београдски еколошки дизајн'' (визуелно – едукативно – 
пропагандни пројекат), 2008. године. У оквиру овог пројекта Секретаријат за заштиту 
животне средине Града Београда доделио је студентима Београдске политехнике 
четири награде у области мултимедија; три награде у области индустријског дизајна; 
једну награду у области просторне графике; три награде за област примењеног 
сликарства; четири награде у области графичког дизајна и награду за израду знака. 

− Учествовање на конкурсима за дизајнерска решења у организацији Републичке 
агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) у сарадњи са Министарством 
омладине и спорта РС и Привредном комором Републике Србије, 2009. и 2010. године. 
НА конкурсу ''Стварамо нове брендове 2009'', студенти су освојили две награде и једну 
похвалницу. На последњем конкурсу ''Редизајн: Стварамо нове брендове 2010''. Студенти 
Београдске политехнике освојили су четири награде. 

− Учествовање на конкурсима за најбоље дипломске радове Високих школа 
струковних студија у организацији Привредне коморе Београда (почев од 2005. 
године), где су студенти последњих пет година освојили четири награде. 

− Учешће на изложби радова у Бања Луци ''ИНОСТ Младих 2009.''– освојена сребрна 
и златна плакета. 

− Учешће на међународној изложби проналазака нових технологија и 
индустријског дизајна (2009. и 2010. године), на којој су студенти добили две 
похвалнице, једну групну награду и једну златну плакету. 

− Учешће на изложби „Проналазаштво – Београд, 2009“ - освојена бронзана медаља у 
области индустријског дизајна. 

− "Награда МЛАДИ ПРОНАЛАЗАЧ савеза проналазача Србије и фондација 
МЛАДЕН СЕЛАК" - Београд, Србија – 2009. 

− Учешће у реализацији стручног пројекта ''Ставови становништва Београда о 
рециклажи'', 2008. године под покровитељством Секретаријата за заштиту животне 
средине Града Београда. 

− Учешће у реализацији стручног пројекта ''Ставови ђака палилулских школа о 
отпаду са посебним аспектом на електрични и електронски отпад'', 2009. године у 
сарадњи са Градском општином Палилула. 

− Учешће у реализацији стручног пројекта ''Прилог имплементацији Правилника о 
управљању медицинским отпадом у сегменту неупотребљивих лекова'', 2011 
године (реализација пројекта у току). Финансиран од стране Секретаријата за заштиту 
животне средине Града Београда. Покровитељи пројекта: Министарство здравља 
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Републике Србије, Министарство за заштиту животне средине, рударства и 
просторног планирање, Фонд за заштиту животне средине Републике Србије, Апотеке 
Београд и Агенције за лекове и медицинска средства Србије 

− Признање студенту за заслуге у 3D промоцији града на сервису Google Earth, 2010. 
године. 

3.14.1.1.6. Упоређивање са страним високошколским установама 

У Београдској политехници се подаци потребни за упоређење са страним високошколским 
установама прикупљају и анализирају на нивоу студијских програма у оквиру поступака 
преиспитивања студијских програма и самовредновања (уређених процедурама ВО-ПР-007, 
Преиспитивање студијских програма и МП-ПР-005, Самовредновање). Прикупљени подаци 
о сличним студијским програмима страних високошколских установа користе се за 
преиспитивање и унапређење студијских програма са становишта: 

- Савремености; 
- Структуре;  
- Сврхе и циљева; 
- Компетенција дипломираних студената; 
- Курикулума; 
- Метода оцењивања и праћења напредовање студената. 

 
Према потреби, приступа се изради Елабората за унапређење студијског програма, у складу 
са поступком дефинисаним процедуром ВО-ПР-008, Развој студијског програма.  

У Извештају о преиспитивању студијских програма у школској 2009/10 години дати су 
подаци на основу којих може да се изврши упоређивање са студијским програмима 
одговарајућих страних образовних установа. 

При развоју новог студијског програма документација за акредитацију израђује се у свему 
према Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма, упутствима и тумачењима Националног савета за високо образовање, 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета, као и пословним документима и 
документима система менаџмента квалитетом Школе, узимајући у обзир упоредивост са 
страним високошколским установама. 

Београдска политехника има успостављену сарадњу са следећим страним високошколским 
установама: 

1. Размена информација и потенцијална сарадања на програмима Erasmus mundus и  
Tempus са Académie royale des Beaux-Arts de Liège (Ecole supérieure des Arts de la Ville 
de Liège), Rue des Anglais 21, B-4000 Liège 

2. Размена информација и потенцијална сарадања на програмима Tempus , као и размена 
студената са Politecnico di Milano Dept. INDACO/School of Design via Durando,10; PK 
building 3rd floor, 20158 Milano 

3. Размена информација и сарадња на програмима двојне дипломе са Високом техничком 
школом у Пули – Политехнички студиј с правом јавности, Рива, 52100 Пула. 

 

У наредном периоду наставити добру праксу прикупљања података неопходних за 
упоређивање са страним високошколским установама и унапређивати сарадњу са 
репрезентативним школама у земљи и иностранству. 

3.14.1.1.7. Анализа података  

Београдска политехника, као високошколска установа, дефинише своје опредељење ка 
примени научно заснованих метода и приступа у прикупљању, мерењу и анализи података. 
Ово опредељење имплементира се кроз примену уобичајених статистичких метода, као и 
специфичних метода и техника које се примењују у теорији менаџмента (SWOT, 
Brainstorming, дијаграм тока, дијаграм процеса, и сл.). Свуда где је то у складу са врстом 



СК-0804 Висока школа струковних студија – Београдска политехника 

Извештај о ванредном самовредновању за 2011. годину  Страна 110 од 116 

података и сврхом анализе примењују се табеле фреквенција, хистограми, графички прикази 
у форми кружног поларног дијаграма и дијаграма са ступцима и сл. У обради података 
користе се стандардни информатички алати и програми за обраду и презентацију података. 
Школа ефективном и ефикасном применом пословне документације и упостављеног и 
сертификованог система менаџмента квалитетом обезбеђује услове и инфраструктуру за 
редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим 
областима које су предмет самовредновања. 

Резултати добијени праћењем и мерењем служе као улазни подаци за поступке 
самовредновања, планирања и преиспитивања (уређене процедурама МП-ПР-005, 
Самовредновање, БП-ПР-003, Пословно планирање, ВО-ПР- 007, Преиспитивање студијских 
програма и ВО-ПР-004, Вредновање образовног процеса, БП-ПР-004, Преиспитивање 
система менаџмента квалитетом). У току реализације процеса и на основу резултата 
добијених праћењем и мерењем задовољства корисника могу се идентификовати 
неусаглашености. Како би се смањио или потпуно отклонио утицај неусаглашености на 
квалитет услуга и тиме испунила очекивања и потребе свих корисника и других 
заинтересованих страна, Савет за квалитет (на основу извештаја и/или става Наставног већа) 
покреће корективну и/или превентивну меру, именује и тим (или појединца) за спровођење 
корективне или превентивне мере и побољшања и дефинише рок за подношење извештаја о 
отклоњености неусаглашености и према потреби проверу ефективности мере. 

3.14.1.2. Услови и инфраструктура  

Београдска политехника је обезбедила услове и инфраструктуру за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања. 

Београдска политехника поседује сертификовани систем менаџмента квалитетом усаглашен 
са националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања, 
захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и смерницама IWA 2:2007(Е). Систем 
менаџмента квалитетом Београдске политехнике се примењује, одржава и побољшава, и 
тиме омогућава континуално повећавање ефективности свих процеса.  

Београдска политехника је: 
- Статутом,  
- Пословником о квалитету, 
- Пословником о раду Савета за квалитет, 
- Правилником о организацији и систематизацији послова, и 
- Документацијом система менаџмента квалитетом,  

утврдила послове и задатке наставника и сарадника, студената, одсека, органа управљања – 
Савет, органа пословођења – директор, стручних органа (Наставно веће и Савет за квалитет), 
Студентског парламента, сектора и стручних служби, помоћних и саветодавних тела у вези 
са редовном, систематским прикупљањем и обрадом података потребних за оцену квалитета 
у свим областима које су предмет самовредновања.  

У Школи је успостављен Савет за квалитет, као стручни орган у чијој надлежности је 
успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом и промовисање културе 
квалитета, као и Служба квалитета задужена за функционисање система менаџмента 
квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у целокупну делатност Школе.  

На основу члана 52. Статута „Савет, Наставно веће и директор Школе могу образовати 
сталне и привремене одборе и комисије као стручна и саветодавна тела ради разматрања 
питања из своје надлежности и припремања одлука,односно одлучивања о појединим 
питањима, у складу са овим Статуом и другим општим актима Школе“. 

У табели 14.1 дата су тела у чијој надлежности је праћење, мерење и анализа резултата и 
самих процеса. 
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Табела 14.1. Надлежности у вези са праћењем, мерењем и анализом резултата и самих процеса 

Група процеса Процес Шифра Назив документа Радни тим 

МЕНАЏМЕНТ 

Пословно 
планирање БП-ПР-003 Пословно планирање  Планска комисија 

Преиспитивањ
е квалитета МП-ПР-004 Преиспитивање система 

менаџмента квалитетом Служба квалитета 

УПРАВЉАЊЕ 
РЕСУРСИМА Кадрови 

УР-ПР-001 Праћење и вредновање 
наставног особља 

Сектор наставе, 
Радна група за 
праћење и 
вредновање 
наставног особља 

УР-ПР-003 Управљање кадровима Секретаријат 

ПРИЈЕМ  

СТУДЕНАТА 

Маркетинг УС-ПР-002 Промотивно – маркетиншке 
активности 

Радни тим за 
маркетинг 

Упис 
студената 

УС-ПР-001 Спровођење конкурса за упис 
студената Комисија за 

спровођење 
конкурса за упис 
и пријемне испите 

УС-УП-001 Пријављивање кандидата 

УС-УП-002 Спровођење уписа студената 

УС-ИН-001 Упис студената без полагања 
пријемног испита 

Комисија за 
преласке 

ОСНОВНИ 
ПРОЦЕСИ – 
ВИСОКО 

СТРУКОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Управљање 
програмима 

ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских 
програма 

Радни тим за 
преиспитивање 
студијског 
програма 
(сачињавају 
координатор 
одсека, 
наставници и 
сарадници). 

ВО-ПР-008 Развој студијских програма 
Радни тим за 
развој студијског 
програма  

ВО-ПР-011 Одређивање бодовне 
вредности предмета 

Комисија која се 
бави практичним 
и академским 
аспектима 
примене ЕСПБ 

ВО-ПР-004 Вредновање образовног 
процеса 

Радни тим за 
вредновање 
образовног 
процеса и/или 
Помоћник 
директора за 
наставу 

ПРОЦЕСИ 
ПОДРШКЕ 

Студентски 
сервис ПП-ПР-001 Организација рада Студентске 

службе 
Руководилац 
студентске службе 
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Група процеса Процес Шифра Назив документа Радни тим 

Техничка 
подршка ПП-ПР-003 Одржавање Служба техничке 

подршке 

МЕРЕЊЕ, 

АНАЛИЗЕ И 
ПОБОЉШАЊА 

Интерне 
провере МП-ПР-001 Интерне провере Тим за интерне 

провере 

Задовољство 
корисника МП-ПР-004 Студентско вредновање 

установе 

Радни тим за 
студентско 
вредновање 
установе 

Самовреднова
ње МП-ПР-005 Самовредновање Радни тим за 

самовредновање 

 

На крају календарске/школске године или по завршетку циклуса одређеног процеса (нпр. 
упис или промотивно-маркетиншке активности) надлежни руководилац или радни тим 
сачињава преглед или извештај, у оквиру којих обавезну тачку чини предлог мера за 
побољшање резултата и самог процеса, које разматра и/или усваја Савет за квалитет, 
Наставно веће, Савет школе или Колегијум. Закључци и одлуке изнесени, током разматрање 
и/или усвајања извештаја евидентирају се у записнику седнице Савета за квалитет, Наставног 
веће, Савета школе или Колегијума и чине саставни део извештаја. Прописане мере 
(корективне, превентивне или побољшања) уносе се у Оперативну агенду, а за њихову 
реализацију и праћење задужен је надлежни руководилац и/или радни тим. 

3.14.1.3. Поступак самовредновања 

Београдска политехника је препознала значај поступка самовредновања у циљу сталног 
унапређивања квалитета рада Школе. Самовредновање је истовремено и порука 
корисницима и заинтересованим странама, да је Школа спремна да прихвати одговорност за 
сопствени раст и развој. У ту сврху успостављена је документована процедура МП-ПР-005, 
Самовредновање, којом је дефинисан целокупан процес самовредновања, укључујући 
надлежности и одговорности свих учесника. Школа систематски и плански спроводи 
самовредновање кроз следеће активности: 

- Доношење одлуке о спровођењу самовредновања, 
- Формирање тима за самовредновање,  
- Дефинисање намене и циљева самовредновања,  
- Доношење програма и плана,  
- Прикупљање информација, aнализа и оцена,  
- Израда нацрта извештаја,  
- Јавна расправа,  
- Усвајање извештаја о самовредновању. 

 
Школа врши редовно и, према потреби, ванредно самовредновање. Редовним поступком 
спроводи се преиспитивање и самооцењивање у односу на стандарде дефинисане 
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 
установа и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма. Редовно самовредновање и провера нивоа квалитета обавља 
се у периодима не дужим од три године. Ванредни поступак спроводи се на основу 
иницијативе управног, руководећег или стручног органа Школе, за спровођење поступка 
самовредновања. У ванредном поступку, одлуком се дефинише детаљни обим и садржај 
самовредновања, састав радног тима, критеријуми и стандарди за вредновање и рок. Састав 
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учесника у процесу самовредновања одговара организационој структури Школе тако да буду 
укључени представници свих организационих целина и представници студената.  

Као подлоге за самовредновање користе се документи пословног система, система 
менаџмента квалитетом као и екстерне информације. У редовним самовредновањима 
укључени су резултати анкетирања студената. Сви документи који се користе у поступку 
самовредновања и извори информација се евидентирају и документују у складу са 
Правилником о пословној документацији Школе.  

Прикупљене информације разматрају се, анализирају и вреднују, на основу чега се оцењује 
степен испуњености стандарда за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма. Оцена за сваку област, делатност и за сваки захтев из примењених стандарда, 
садржи осврт на постављене стандарде и критеријуме, приказ, анализу и оцену стања, 
анализу предности и слабости и предлоге за побољшања и планиране мере.  

Нацрт извештаја се, прeко Секретаријата, ставља на увид свим запосленима и доставља 
Студентском парламенту школе. Примедбе и ставови се у писменој форми, преко 
Секретаријата школе, достављају радном тиму за самовредновање. Радни тим, на основу 
Нацрта извештаја и усаглашених примедби израђује Предлог извештаја о самовредновању. О 
састанку радног тима на коме се усваја Предлог извештаја води се записник. Саставни део 
записника су примедбе и ставови из јавне расправе. Предлог извештаја се разматра на 
Наставном већу Школе, а усваја га Савет за квалитет. Извештај о самовредновању презентује 
се Савету школе и доставља Студентском парламенту.  

Први циклус самовредновања Школа је реализовала 2006. године. Други циклус 
самовредновања школа је започела Одлуком о покретању поступка самовредновања (СК-
0804, број 767, од 30.11.2009.) у складу са Програмом и планом самовредновања за 2009. 
годину. Извештај о самовредновању за 2009. годину усвојен је 10.06.2010. године. На основу 
резултата датих у извештају и предложених мера предузете су одређене активности. 

3.14.2. Анализа и процена тренутне ситуације  

Београдска политехника је успоставила, примењује, одржава и унапређује сертификовани 
систем менаџмента квалитетом, и на тај начин обезбеђује спровођење утврђених стандарда и 
поступака за оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају 
субјекти у систему обезбеђења квалитета Школе. 

Београдска политехника је у оквиру своје политике менаџмента установом и система 
менаџмента квалитетом успоставила праксу систематског и редовног преиспитивања и 
самовредновања свог рада као основу за имплементацију принципа непрекидног унапређења. 
Преиспитивање од стране руководства, као приступ у управљању установом, успостављен је 
у Београдској политехници кроз активност која превазилази саму верификацију система 
менаџмента квалитетом и проширена је на целу организацију. Кроз поступке пословног 
планирања (процедура БП-ПР-003, Пословно планирање) и самовредновања (процедура МП-
ПР-005, Самовредновање) уграђен је приступ преиспитивања установе како са аспекта 
екстерног окружења тако и са аспекта оцене сопствених перформанси. Школа спроводи 
поступак самовредновања и оцењивања студијских програма, наставе и услова рада најмање 
једном у три године, у складу са Законом о високом образовању. У периодичним 
самовредновањима обавезно су укључени резултати анектирања студената.  

Као основа за предузимање мера побољшања и унапређења успостављени су процеси 
праћења, мерења и анализе, а добијени резултати (задовољство корисника; усаглашеност 
система менаџмента квалитетом са постављеним циљевима квалитета, потребама Школе, 
националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања и 
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захтевима стандарда SRPS:ISO 9001:2008; перформанси процеса и резултата образовног 
процеса) служе као улазни подаци за поступке самовредновања, планирања и преиспитивања 
(уређене процедурама МП-ПР-005, Самовредновање, БП-ПР-003, Пословно планирање, ВО-
ПР-007, Преиспитивање студијских програма и ВО-ПР-004, Вредновање образовног 
процеса, БП-ПР-004, Преиспитивање система менаџмента квалитетом).  

Обезбеђени су услови и инфраструктура за редовно, систематско прикупљање и обраду 
података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. У 
Школи су успостављени Савет за квалитет, стручни орган у чијој надлежности је 
успостављање, одржавање, развој система за обезбеђење и унапређење квалитета и 
промовисање културе квалитета и Служба квалитета задужена за функционисање система 
менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у целокупну делатност 
Школе. Послови и задаци наставника и сарадника, студената, одсека, органа управљања – 
Савет, органа пословођења – директор, стручних органа (Наставно веће и Савет за квалитет), 
Студентског парламента, сектора и стручних служби, помоћних и саветодавних тела у вези 
са редовним, систематским прикупљањем и обрадом података потребних за оцену квалитета 
у свим областима које су предмет самовредновања утврђени су Статутом, осталим општим 
актима и документацијом система менаџмента квалитетом. 

Подаци потребни за упоређење са страним високошколским установама у погледу квалитета 
обезбеђују се у оквиру преиспитивања студијских програма и самовредновања (уређених 
процедурама ВО-ПР-007, Преиспитивање студијских програма и МП-ПР-005, 
Самовредновање). 

Београдска политехника има успостављену сарадњу са следећим страним високошколским 
установама по питању: 

-  размене информација и потенцијалне сарадње на пројектима Erasmus mundus и  Tempus,  
- размене студената,  

сарадње на програмима двојне дипломе. 

Школа обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника Националне 
службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих организација о 
компетенцијама студената. Београдска политехника од Националне службе за запошљавање 
редовно прикупља информације о степену запошљавања дипломираних студената. Још у 
току студија студенти добијају признања шире друштвене и стручне јавности, чиме се 
потврђују компетенције студената и квалитет студијских програма. 

Кроз јавну расправу о нацрту извештаја о самовредновању Школа омогућава запосленима и 
студентима да доставе примедбе и ставове, који се узимају у обзир приликом израде 
предлога извештаја. Предлог извештаја се разматра на Наставном већу Школе, а усваја га 
Савет за квалитет. Извештај о самовредновању презентује се Савету школе и доставља 
Студентском парламенту.  

3.14.3. SWOT анализа слабости и повољних елемената 

 Значај Елементи 

ПРЕДНОСТИ 

 

+ + + Континуитет у реализацији процеса обезбеђења и 
унапређења квалитета 

+ + + Постојање инфраструктуре за систематско праћење и 
обезбеђење квалитета 

+ +  Редовна повратна информација о квалитету стечених 
компетенција дипломираних студената 
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 Значај Елементи 

+ +  
Усаглашавање са стратегијом унапређења квалитета 
других престижних високошколских институција у 
земљи и иностранству 

+ + + Периодичност процеса прикупљања података о квалитету 

+ + + Јавност резултата о процени квалитета 

СЛАБОСТИ + +  Недовољна активност Студентског парламента 

 
На основу изнетих анализа закључује се да Београдска политехника испуњава захтеве 
стандарда 14 у погледу систематског праћења и периодичне провере квалитета.  

3.14.4. Предлози за побољшање и планиране мере 

- У наредном периоду наставити добру праксу прикупљања података неопходних за 
упоређивање са страним високошколским установама и унапређивати сарадњу са 
репрезентативним школама у земљи и иностранству. 

- Формализовати поступке за праћење и оцену рада и успеха студената ван образовног 
процеса Школе.  

- Унапредити сарадњу са дипломираним студентима Школе и организацијама у којима 
раде дипломирани студенти Београдске политехнике. Радити даље на развоју Алумнија. 

- Предузети мере за активирање Студентског парламента. 

3.14.5. Показатељи и прилози за стандард 14 

Прилог 14.1 Информације присутне на сајту високошколске установе о активностима које 
обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и 
унапређење квалитета рада високошколске институције  

- Статут 
- Правилник о студијама 
- БП-ПО-001, Пословник о квалитету 
- Мисија и визија 
- Изјава о политици квалитета 
- Начела о настави 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2008/2009. годину 
- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2009/2010. годину 
- Извештаја о студентском вредновању наставника за школску 2009/2010. годину 
- Извештаја о студентском вредновању наставника за школску 2010/2011. годину 
- Извештај о самовредновању из 2009. године 
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