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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“. 
 
Одлуком директора школе CK-0804 бр. 767 од 30.11.2009. године покренут је поступак 
самновредновања и одређен радни тим у саставу: 

- проф. др Боривоје Родић, председник 
- проф. Др Живко Стјеља, заменик председника 
- мр Александра Настасић 
- мр Миодраг Милосављевић 
- мр Марина Стаменовић 
- проф. др Војислав Богдановић 
- проф. мр Миодраг Tодоровић 
- проф. др Драгослав Угарак 
- проф. др Шимон Ђармати 
- проф. др Драгутин Јовановић 
- проф. мр Душко Трифуновић 
- мр Раде Пејовић 
- проф Алексасндра Глигоријевић 
- мр Зорица Барош 
- Сузана Ђекић 
- Десанка Милојковић 
- Светлана Добриловић-Кошанин 
- Мирјана Нешић 

 
Самоврдновање је реализовано у периоду новембар 2009. – мај 2010. у складу са Програмом 
и планом самовредновања. 

 
1.1. НАМЕНА И ЦИЉЕВИ 
 
Основни циљеви самовредновања су постављени у оквиру следеће три области. 

1. Провера усаглашености рада школе са нормативима и стандардима прописаним у 
оквиру система високог образовања: 
- Законом о високом образовању 
- Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма 
- Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа 
- Упутством за припрему документације за акредитацију (новембар 2007.) 

2. Преиспитивање система менаџмента квалитетом. 
3. Добијање релевантних чињеница за даље унапређење рада школе. 
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1.2. ОГРАНИЧЕЊА 
 
Ограничења у погледу релевантности налаза и закључака у поступку самовредновања се 
односе на: 

- поузданост испитивања мишљења послодаваца о квалитету студијских програма и 
компетенцијама свршених студената јер у овом тренутку нису присутне основне 
претпоставке на основу којих је могуће системски пратити запосленост наших 
студената. 

- У самовредновање су била укључена пословна документа и документа система 
менаџмента квалитетом која су, према Пословној агенди генерисана до термина у 
коме је самовредновање реализовано. 

 
1.3. СТАНДАРДИ И КРИТЕРИЈУМИ 
 
Самовредновање је спроводно у односу на стандарде и критеријуме дефинисане следећим 
документима: 

1. Закон о високом образовању (“Службени гласник РС”, број 76/05) 
2. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (“Службени гласник РС”, број 106/06) 
3. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма (“Службени гласник РС”, број 106/06, 112/08) 
4. Препоруке и допунска упутства за припрему документације за акредитацију, 

септембар 2007. (http://nsvo.etf.rs; 30.11.2009. године) 
5. Стандарди одређени документованим системом менаџмента квалитетом у Београдској 

политехници 
 
1.4. САДРЖАЈ САМОВРЕДНОВАЊА 
 
Самовредновање је по свом обиму обухватило оцену испуњења појединачних захтева из 
релевантних стандарда и критеријума наведених у тачки 1.3 овог извештаја. 
 
Оцена испуњености захтева је заснована на пословним докуменатима и докуменатима 
система менаџмента квалитетом у Београдској политехници. У том смислу је коришћена 
следећа документација: 

- Студијски програми 
- Књига наставних програма предмета po студијским програмима 
- Извештај о студентима 
- Извештај о раду Студентске службе 
- Извештај о утврђивању бодовних вредности 
- Наставни календар 
- Распоред наставника и сарадника по предметима студијског програма  
- Годишњи извештај о одржавању 
- Годишњи извештај о реализацији наставе 
- Извештај о раду школске библиотеке 
- Извештај о преиспитивању студијских програма 
- Извештај о спроведеним корективним и превентивним мерама 
- Извештај о вредновању образовног процеса 
- Извештај о интерним проверама 
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- Извештај о раду издавачке делатности 
- Извештај о финансијском пословању 
- Извештај о јавним набавкама 
- Преглед реализације наставе на годишњем нивоу 
- Извештај о праћењу и вредновању наставног особља 
- Годишњи извештај о неусаглашеностима 
- Извештај о самовредновању 
- Извештај о студентском вредновању установе 
- Извештај о преиспитивању система менаџмента квалитетом 
- Годишњи извештај о одржавању 
- Извештај о маркетиншким активностима 
- Извештај о упису студената 
- Извештај о упису кандидата без полагања пријемног испита 
- Извештај о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању 

 
Поред наведеног, коришћена су и документа која су настала као резултат посебних 
истраживања и анализа, а која су спроведена као део процеса самовредновања: 

- Анализа могућности запошљавања и даљег школовања и екстерне информације о 
квалитету програма и компетентности свршених студената (Извештај о 
компетентности студената и квалитету студијских програма). 

- Извештај о наставним базама. 
- Научно истраживачки, уметнички и стручни рад (Анализа стања 

научноистраживачког, уметничког и стручног рада у високој школи струковних 
студија – Београдска политехника). 

- Рад органа управљања, стручних органа и студентског парламента (Годишњи 
извештаји о раду органа). 

 
1.5. РЕАЛИЗАЦИЈА 
 
Време реализације самовредновања одређено је Одлуком о покретању и реализовано је у 
периоду од 30.11.2009. године до 31.05.2010. године 
 
 
2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БЕОГРАДСКОЈ ПОЛИТЕХНИЦИ  
 
Школа је основана 1.07.1959. године одлукама Народне скупштина НР Србије и Савета за 
просвету НР Србије као Виша техничка обућарска школа у Београду, а почела са радом 11. 
новембра 1959. године, са циљем да школује кадрове више стручне спреме за потребе 
кожарско – прерађивачке индустрије. У почетку се образовање спроводило у оквиру два 
одсека (Обућарски и Кожно – галантеријски), да би у наредним годинама, кроз континуиран 
развој, Школа ширила своју образовну делатност у складу са јасно дефинисаним 
индустријским, привредним и друштвеним потребама. Данас се настава у Школи реализује у 
склопу два одељења (Одељење за технологију и Одељење за дизајн), у оквиру којих постоји 
девет одсека са дванаест студијских програма.  
Име Београдска политехника добили смо 2007. године, након успешне акредитације установе 
и студијских програма и правни смо наследник Више политехничке школе.  

На почетку смо имали два одељења: обућарски и кожно – галантеријски. Развијали смо се 
континуално, шириће своју образовну делатност у складу са јасно дефинисаним 
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индустријским, привредним и друштвеним потребама. Временом се број студијских 
програма повећавао, тако да је настава данас организована на два одељења са укупно 
дванаест студијских програма. У последње две деценије ми смо једина установа високог 
струковног образовања која има студијске програме у области прераде коже, прераде 
полимера и производа од коже, што представља највиши ниво образовања у националним 
оквирима у тим областима. Угледу Школе знатно доприноси чињеница да је до сада 
дипломирало преко 3.900 студената, од којих је велики број својим ангажовањем и 
резултатима дао значајан допринос развоју и успеху предузећа и установа у којима су радили 
или данас раде. Тренутно у Школи студира преко 2.100 студената, што нас сврстава у највеће 
образовне установе струковних студија у Србији. Од свих студената који су дипломирали у 
периоду од 1991. до 2001. године 87,4 % је запослено. 
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. 
 
Сагласно Закону о високом образовању и Статуту, 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 (слика 1.) 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 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 установом дефинисан је 
Правилником о раду на пројектима. 
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Слика 1. Организациона шема 

 
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. 
Данас се Школа налази на две локације и то у Бранковој број 17 и Катарине Амброзић 
(Крфска 7). Поред ових локација школа у току наставе користи и велики број наставних база, 
користећи постојеће ресурсе привреде која је опремљена са новим технологијама и 
организована на савремен начин.  
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3. ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОСИГУРАВА 

КВАЛИТЕТ 
 
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 као и Препорука и допунских упутстава за припрему документације за 
акредитацију, септембар 2007. Вредновање испуњености појединачних захтева из стандарда 
за самовредновање и обезбеђење квалитета дато је у прилогу 1, однодно стандарда за 
акредитацију у прилогу 2.  
 
 
3.1. ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА 
 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
 
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“. Сам поступак стратешког 
планирања за наредни петогодишњи период се спроводи редовно, годишње, према 
процедури БП-ПР-003 Пословно планирање. Као резултат процеса планирања утврђују се и 
преиспитују основни стратешки документи: 

- Мисија и визија,  
- Стратешки план за наредни петогодишњи период  
- Изјава о политици квалитета и  
- Начела о настави 

 Стратешке документе донеси орган управљања установе, Савет Београдске политехнике а у 
њима 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; опредељење за изградњу 
организационе културе квалитета; повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и 
стручне делатности. 
Оцењује се да је у Београдској политехници у потпуности дефинисан и заступљен поступак 
стратешког планирања и преиспитивања стратешких докумената.  
 
 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета  
 
Школа је утврдила начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, 
успостављањем, применом и одржавањем система менаџмента квалитетом. Документовани 
систем менаџмента квалитетом, сертификован од стране YUQS-а и IQNet-а, указује на став 
руководства и свих запослених, да не треба тежити минималном нивоу квалитета рада 
високошколске установе, већ да се одрживост, раст и развој Школе налази у сталним 
унапређењима свих процеса и организационих јединица.  
 
Доношење стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, односно докумената система 
менаџмента квалитетом у надлежности је Савета за акредитацију и обезбеђење квалитета. 
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Изради документа система менаџмента квалитетом Школе приступа се на основу планова 
рада на унапређивању система менаџмента квалитетом, захтева дефинисаних стандардима, 
политике квалитета Школе и резултата преиспитивања постојеће праксе, што се утврђује на 
седници Савета за акредитацију и обезбеђење квалитета или на седници Колегијума Школе.  
 
Поступци за обезбеђење квалитета утврђени су посебно за сваку област обезбеђења 
квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења 
квалитета установе. Деловање Школе се одвија кроз мрежу процеса: менаџмент, управљање 
ресурсима, пријем студената, основни процес – високо струковно образовање, процеси 
подршке и мерења, анализе и побољшања. Опис и садржај процеса, њихова интеракција, 
носиоци и извршиоци описани су у одговарајућим процедурама, упутствима и 
инструкцијама. 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. 
 
Школа има дефинисан поступак за редовно и ванредно преиспитивање система менаџмента 
квалитетом, са циљем да се обезбеди његова стална прикладност, адекватност и ефективност. 
Преиспитивање обухвата процењивање могућности за побољшавање и потребу за изменама 
у систему менаџмента квалитетом укључујући политику и циљеве квалитета. Осим тога 
провера ефективности система врши се и кроз поступак редовних (годишњих) или ванредних 
интерних провера 
 
Пословник о квалитету, процедуре, упутства и инструкције доступни су свим запосленима а 
шира јавност је са овим упозната преко Визије и мисије, Изјаве о политици квалитета и 
сертификата SRPS ISO 9001:2008, број Q-0624 и, ISO 9001:2008 издатих од стране YUQS-a. 
 
Оцењује се да је успостављени систем менаџмента квалитетом у потпуности сагласан са 
захтевима стандарда за самовредновање и да је сертификован у складу са захтевима 
стандарда за системе менаџмента квалитетом ISO 9001:2008.  
 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  
 
У организационом смислу, у Школи је успостављен систем обезбеђења квалитета кроз рад 
Савета за акредитацију и обезбеђење квалитета и Службу квалитета  
 
Служба квалитета, као организациона јединица је задужена за функционисање система 
менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у укупну делатност 
школе. Руководилац службе је представник руководства за квалитет и члан Колегијума и 
чини део руководеће структуре задужен за извештавање о стању QMS и комуницирање са 
корисницима и заинтересованим странама о питањима везаним за тај домен активности 
школе. 
 
Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета је стручни орган који брине о успостављању, 
одржавању и развоју система менаџмента квалитетом и обезбеђењу квалитета рада школе. 
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Школа је обезбедила учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, 
поступака и културе обезбеђења квалитета. Представници студената укључени су у рад 
Савета школе, Наставног већа и Савета за акредитацију и обезбеђење квалитета кад год су се 
разматрали и усвајали документи из процеса: управљање програмима, реализација наставе и 
задовољство корисника.  
 

Стандард 4: Квалитет студијског 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, научностручних и стручно-апликативних дисциплина; радно оптерећење 
студената мерено ЕСПБ; исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и 
могућности запошљавања и даљег школовања.  
 
Процеси провере дефинисани су документима система квалитета: ВО-ПР-007 
Преиспитивање студијских програма; ВО-ПР-008 Развој студијских програма, ВО-ПР-011 
Одређивање бодовне вредности предмета, МП-ПР-004 Студентско вредновање установе, ВО-
ПР-004 Вредновање образовног процеса, МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере, МП-
ПР-003 Управљање неусаглашеностима. 
 
У оцењивању и осигурању квалитета студијских програма укључени су представници 
студената кроз учешће у раду органа Школе (Наставно веће, Савет, Савет за акредитацију и 
обезбеђење квалитета, Комисија за стратешко планирање) када се одлучује о студијским 
програмима и кроз поступке студентског вредновања установе, прeиспитивања студијских 
програма, одређивање бодовне вредности предмета и др.  
 
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.  
 
Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе 
дефинисани су самим студијским програмима, Статутом, Правилником о студијама, 
одлукама органа Школе. Услови и поступци доступни су јавности у писменој и електронској 
форми кроз: Информаторе о студијским програмима, Информаторе о упису, Водиче за 
бруцоше и Наставни календар који се дистрибуирају преко Скриптарнице и сајта школе. 
Конкурси за упис и друга обавештења о упису; обавештења о испитним роковима, 
пријављивању испита и сва остала обавештења доступна су јавности објављивањем на 
огласним таблама и на сајту Школе. Одлуке органа Школе и друга обавештења доступни су 
јавности објављивањем на огласним таблама и сајту Школе. Статут, Правилник о студијама 
и други правилници којима се регулишу права и обавезе студената доступни су јавности у 
електронској форми објављивањем на Сајту Школе. 
  
Оцењује се да квалитет студијских програма испуњава све захтеве Правилника о 
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 
Правилника о стандардима и поступку за акредитацију установа и студијских програма.  
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Након добијене акредитације установе и студијских програма, Национални савет за високо 
образовање је донео Препоруке и допунска упутства за припрему документације за 
акредитацију, септембар 2007, па је неопходно извршити усклађивање курикулума у складу 
са датим препорукама и упутствима. У тачки 3.2 дат је детаљан предлог мера. 
 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса  
 
Квалитет наставног процеса у Школи је обезбеђен кроз јасно дефинисање садржаја наставе, 
детаљно планирање реализације, обезбеђење потребних ресурса, перманентно праћење 
реализиције наставног процеса и преиспитивање свих елемената наставног процеса. 
 
Садржај наставног процеса дефинисан је курикулумима студијских програма, наставним 
програмима предмета и детаљним програмима предмета. Програми дефинишу наставу као 
интерактивну, обавезно укључују примере из праксе, подстицајну на размишљање и 
креативност студената, самосталност у раду и примену стечених знања. Садржаји наставног 
процеса се редовно, једном годишње, преиспитују у оквиру поступка преиспитивања 
студијских програма, вредновања образовног процеса, студентског вредновања установе и 
анкетирања послодаваца у склопу стручне праксе.  
 
Планирање наставног процеса и обезбеђење потребних ресурса се реализује кроз израду 
Наставног календара и План реализације наставе у наставним базама. На сваком предмету, 
пре почетка семестра, успостављена је пракса да се студенти упознају са планом рада на 
предмету. 
 
Перманентно праћење квалитета наставног процеса се одвија кроз прегледе реализације 
наставе на месечном и годишњем нивоу, реализације испитних рокова, реализације наставе у 
наставним базама и реализације наставних програма предмета у току семестра. Кроз 
поступак по жалбама и приговорима прати се професионално поступање, етичност и 
коректан однос наставника и сарадника у настави и у процесу оцењивања студената, у чему, 
до сада, нису констатоване примедбе.  
 
Преиспитивање квалитета наставе се врши у оквиру вредновања образовног процеса, 
преиспитивања студијских програма, вредновања наставног особља, студентског вредновања 
установе и самовредновања.  
 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
 
Београдска политехника је препознала значај организованог научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада за обезбеђење квалитета наставе и дефинисала га у својој 
стратегији као једну од стратешких области за наредни петогодишњи период (Стратешки 
план за период 2010/2014. година). Одлуком Наставног већа формирана је Комисија за 
научноистраживачки, уметнички и стручни рад са задатком да дефинише предлог основа 
система организације научноистраживачког, уметничког и стручног рада у Београдској 
политехници. 
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У школи је, имајући у виду објективне чињенице, присутан завидан ниво 
научноистраживачког, уметничког и стручног рада. Основу ове активности чине: 
објављивање научних и стручних резултата рада наставног особља, издавачка делатност, 
израда магистарских и докторских дисертација, рад на интерним стручним пројектима, 
учешће на појединачним и групним изложбама, рад на интерним уметничким пројектима 
(Анализа Комисије за научноистраживачки, уметнички и стручни рад).  
 
Обим и квалитет истраживачког рада наставника и сарадника систематски се планира, 
организује и прати кроз процесе: вредновања наставног особља; рада на интерним 
пројектима; издавачкој делатности и школовању, усавршавању и образовању; рада стручне 
трибине „Уторком у 12“. Ове области су системски успостављене у оквиру документованог 
система менаџмента квалитетом (Правилник о наставницима и сарадницима; УР-ПР – 001 
Праћење и вредновање наставног особља; Правилник о издавачкој делатности; Пословник о 
организацији и функционисању научно-стручне трибине; Правилник о образовању, стручном 
оспособљавању и усавршавању; Правилник о уџбеницима; Правилник о раду на пројектима). 
 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  
 
Поступак избора кадрова дефинисан је Статутом, а врши се на основу јавног конкурса или, у 
мањем обиму, преузимањем кадра који има избор на другој високошколској установи. 
Провера квалитета наставника у настави спроводи се према процедури Праћење и 
вредновање наставног особља. 
 
Школа има успостављену, мада не и озваничену, политику планирања запошљавања и 
ангажовања наставног кадра а селекцију спроводи кроз конкурсе и делимично ангажовањем 
наставног особља са других акредитованих установа и из наставних база у привреди. 
Устаљена је пракса да се у наставном процесу ангажују наставници са најбољим 
референцама и да се најбољи студенти школе ангажују као сарадници а касније и као 
предавачи.  
 
Избор наставника и сарадника обавља се у складу са законом, препорукама Националног 
савета за високо образовање и прописан је у Правилнику о избору, ангажовању и 
вредновању наставника и сарадника. Овим правилником успостављени су и квантитативни 
критеријуми за избор и вредновање наставног особља који обухватају научну-уметничку, 
истраживачку и педагошку активност наставника.  
 
Развоју кадрова у Школи се приступа плански, кроз различите врсте школовања, 
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. 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.  
 
Квалитет наставног особља један је од најзначајнијих елемената квалитета установе и Школа 
редовно и систематски прати и преиспитује рад наставника и сарадника. Оцењивање 
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наставног особља спроводи се у оквиру поступака преиспитивања студијских програма, 
вредновања образовног процеса, вредновања наставног особља и студентског вредновања 
установе. 
 
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. Тиме се доводи у питање одрживост 
постојећег студијског програма, који се реализује у претходних 50 година и који је 
јединствен и уникатан у националном и регионалном оквиру. 
 

Стандард 8: Квалитет студената 
 
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) и 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). Квалитет новоуписаних 
кандидата редовно се прати и анализира у оквиру Извештаја о упису студената. 
 
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. 
 
Школа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и 
податке који су повезани са њиховим студијама кроз Студијске програме, Инфорамтор о 
упису, Информатор за бруцоше, сајт Школе, огласне табле, промотивне часове и слично. 
 
Оцењивање студената врши се током семестра и на испиту, на основу поступака 
дефинисаних у наставним програмима предмета, а у складу са Законом о високом 
образовању (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). Школа систематично прати и 
проверава оцене студената по предметима тако што прави Преглед параметара напредовања 
студената на основу документа ВО-УП-006: Праћење напредовања студената. Подаци из 
прегледа се користе за вредновање образовног процеса у Школи, према ВО-ПР-004: 
Вредновање образовног процеса, где се даје оцена квалитета студената а на основу 
Извештаја о вредновању образовног процеса предузимају се одговарајуће мере за 
побољшања. 
 
Београдска политехника систематично анализира, оцењује и унапређује методе и 
критеријуме оцењивања студената (ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената, ВО-УП-006 
Праћење напредовања студената, ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма) по 
предметима а посебно: да ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету, да ли се 
прати и оцењује рад студента током наставе, какав је однос оцена рада студента током 
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наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност студената да 
примене знање. 

 
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 
Школе када се одлучује о питањима осигурања квалитета, реформе студијских програма, 
анализе ефикасности студирања, утврђивање ЕСПБ бодова. Правилником о раду школске 
Библиотеке утврђено је да у раду Савета библиотеке учествује и један представник студената 
а Правилником о дисциплинској одговорности студената утврђено је да у раду првостепене и 
другостепене дисциплинске комисије учествује по један представник студената. 
Представнике студената у свим органима именује Студентски парламент. 

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

 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса је нормативно 
дефинисан Правилником о уџбеницима и Правилником о издавачкој делатности.  
 
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.  
 
Школа систематично прати и оцењује квалитет уџбеника и других учила 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. 
 
У школи је успостављена јединствена информациона подршка која омогућује студентима 
приступ Интернету, претраживање библиотечких база и приступ наставним средствима и 
садржајима. 
 
Успостављен је СМС информациони систем са студентима и запосленима, и успостављен 
информациони систем преко WEB мобилног портала. 
 
У библиотеци су запослена два библиотечка радника. Библиотекар, са високошколским 
образовањем и положеним стручним испитом и књижничар без положеног стручног испита.  
 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке 
 
Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке обезбеђује се кроз утврђене 
надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку. 
 
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 неставног особља 
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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 ненставном 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.  
 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме  
 
Београдска политехника има примерене просторне капацитете: учионице, кабинете, 
библиотеку, читаоницу и слично, за квалитетно обављање своје делатности. 
 
У Школи су обезбеђени услови наставном и ненаставном особљу за рад на рачунарима и 
коришћење рачунарских услуга. Студентима су ове могућности пружене кроз рад у 
читаоници.  
 
Школа континуирано прати и усклађује опрему са потребама наставног процеса и бројем 
студената, посебно у погледу наставне опреме и рачунара.  
 
У погледу просторних капацитета Школа је изместила атељее из БИГЗ-а на локацију у 
Бранкову 17 и развила је лабораторије за Физику у ОШ 1300 Каплара. У току је активност на 
даљем развоју наставних база у школи и у привреди. 
 

Оцењује се да је квалитет простора и опреме задовољава захтеве стандарда и захтеве 
квалитне реализације делатности Школе. Међутим рад Школе се одвија на две веома 
удаљене локације, на Зеленом венцу (Бранкова 17) и на Звездари (Крфска 7). Поред тога 
школа своју делатност обавља и у изнајмљеном простору на више локација у граду: 
Хемијски факултет, Средња графичка школа, Школа за дизајн коже, Основна школа ''1300 
каплара''.  
 

Стандард 12: Финансирање 
 
Београдска политехника је буџетска установа која се финансира у складу са финансирањем 
јавног сектора. 
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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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  
 
Школа је утврдила институционалне оквире којима омогућава студентима одговарајући 
облик студентског организовања. Статутом је утврђен састав студентског парламента и 
његова надлежност. Студентски парламент именује три члана Савета а утврђен је број 
представника студента који учествују у раду органа Школе (Наставног већа, Савета за 
акредитацију и обезбеђење квалитета и других органа). Правилником о раду школске 
Библиотеке утврђено је да у раду Савета Библиотеке учествује и један представник 
студената. Правилником о дисциплинској одговорности студената утврђено је да у раду 
првостепене и другостепене дисциплинске комисије учествује по један представник 
студената. Представнике студената у свим органима именује Студентски парламент. 
Неактивност Студентског парламента утиче на то да они своје право не користе у 
потпуности. 
 
Школа организује и спроводи, у складу са терминима дефинисаним у Пословној агенди, 
анкете о задовољству и ставовима студената. 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. При реализацији 
овог самовредновања узете су у обзир анализа анкета којима су испитивани ставови и 
мишљења студената. 
 
Извештај о самовредновању се ставља на увид свим запосленима, презентује Савету школе и 
доставља Студентском парламенту школе.  
 

Стандард 14 : Систематско праћење и периодична провера квалитета  
 
Школа заснива своју политику квалитета на успостављању система менаџмента квалитетом 
који има имплементиран принцип непрестаног праћења и преиспитивања. 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 (МП-ПР-001 
Интерне провере, МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере, МП-ПР-003 Управљање 
неусаглашеностима, МП-УП-001 Поступак решавања приговора и жалби, МП-ПР-004 
Студентско вредновање установе, МП-ПР-005 Самовредновање) чији резултати су услов за 
доношење одлука на бази чињеница. 
 
Деловање Школе се одвија кроз мрежу процеса, чији су описи садржаја процеса, 
интеракција, носиоци и извршиоци описани су у одговарајућим процедурама и упутствима. 
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 сваког процеса предвиђене су активности праћења и 
извештавања на основу чијих резултата (Извештаји и прегледи) се доносе корективне мере и 
мере за унапређење. 
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Самовредновање је у систему менаџмента квалитетом Школе предвиђено као један од 
поступака мерењa, вредновањa и анализe рада установе (МП-ПР-005 Самовредновање). 
Школа обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих 
проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета као и 
достизање жељених стандарда квалитета у периодима не дужим од три године. 
 
Школа ефективном и ефикасном применом пословне документације и успостављеног 
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. 
 
3.2. ПРЕДЛОГ МЕРА 
 
На основу спроведеног поступка самовредновања, са циљем унапређења оствареног 
квалитета установе и студијских програма неопходно је спровести побољшања у следећим 
сегментима: 

Организација рада 

- Дефинисати надлежност Колегијума. 
- Извршити корекцију надлежности и састава Савета за акредитацију и израдити ново 

издање Пословника о раду Савета за акредитацију. 
- Постојећу праксу праћења реализације наставних програма предмета половином 

семестра документовати у постојећем систему QMS. 
- Преиспитати и усвојити измене Правилника о избору, ангажовању и вредновању 

наставника и сарадника у складу са одлукама везаним за Извештај о вредновању 
наставника и сарадника. У правилнику о избору и вредновању наставника 
једнозначно дефинисати да се референце за област наука о уметностима утврђују у 
складу са стандардима који важе за области науке. 

- Доградити постојећу пословну документацију у смислу експлицитног дефинисања 
политике запошљавања и ангажовања младих кадрова. 

 
 
Информисање 

- Извештај о студентском вредновању установе за школску 2008/09. годину парцијално 
или у целини ставити на увид студентима, и према потреби широј јавности. 

- Објављене податке о наставницима и сарадницима на Сајту Школе допунити кратким 
биографијама са подацима о њиховој квалификацији, објављеним значајнијим 
радовима, бројевима службених телефона и Е-mail адресама 

 
Студијски програми 

- Преиспитати циљеве студијских програма у погледу јасног дефинисања развоја 
креативних способности и ажурирати документацију програма. 

- Проверити усаглашеност студијских програма са ECTS User Guide 2009 
- Урадити Елаборат о унапређењу студијских програма. 
- Потребно је у наредном периоду извршити детаљније упоређење студијског програма 

са више сличних иностраних високошколских установа. Сагледати начин и остварити 
услове за обезбеђење података потребних за упоређивање са страним 
високошколским установама. 
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Материјални и људски ресурси 

- Повећати број рачунара у кабинетима наставника.  
- Пријем књижничара који испуњава све услове за обављање послова утврђене 

Правилником о организацији и систематизацији послова, по одласку у пензију 
постојећег књижничара. 

- Формализовати писменом одлуком фактичко стање о додели просторије за рад 
парламента са опремом. 

- Настојати да се простор обједини у једну целину и отклони недостатак 
диверсификације простора. 

 
Настава 

- Преиспитати величину група на предмету Графички дизајн и Израда модела 
- Ажурирати стање у погледу ангажовања и развоја наставних база. Ангажовати 

сараднике из наставних база у привреди и уговорима дефинисати њихово ангажовање. 
 
Издавачка делатност 

- Урадити програм издавања уџбеника тако да сваки предмет студијског програма буде 
покривен одговарајућим уџбеницима.  

 
Подршка 

- Размотрити могућности увођења услуга штампе, коричења, нарезивања CD и сл. за 
потребе студената. 

- Увођење курсева основа коришћења библиотечких ресурса, креирање туторијала и 
презентација у различитим форматима и сличне активности. 

 
Студенти 

- Предузети мере за активирање Студентског парламента. 
 

Радни тим за самовредновање 
 

проф. др Боривоје Родић  

проф. Др Живко Стјеља 

мр Александра Настасић 

мр Миодраг Милосављевић 

мр Марина Станисављевић 

проф. др Војислав Богдановић 

проф. мр Миодраг Tодоровић 

проф. др Драгослав Угарак 

проф. др Шимон Ђармати 

проф. др Драгутин Јовановић 

проф. мр Душко Трифуновић 

мр Раде Пејовић 

проф Алексасндра Глигоријевић 

мр Зорица Барош 

Сузана Ђекић 

Десанка Милојковић 

Светлана Добриловић-Кошанин 

Мирјана Нешић 
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4.1. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Захтев из тачке 

стандарда Вредновање Документ/подлога Испуње
ност  

Предлог 
мера 

Високошколска установа 
мора да утврди стратегију 
обезбеђења квалитета, 
која је доступна јавности 

Београдска политехника је успоставила процес пословног планирања 
чији садржај су стратешка документа и стратегија обезбеђења квалитета.  

- Мисија и визија,- Изјава о политици 
квалитета,- Начела о настави, - 
Стратешки план за 2010-2014 

Захтев 
испуњен.   

Високошколска установа 
мора периодично да 
преиспитује и унапређује 
стратегију обезбеђења 
квалитета 

Школа периодично и плански (у складу са Пословном агендом) 
преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета у оквиру 
следећих процеса: самовредновање, пословно планирање, вредновање 
образовног процеса, студентско вредновање установе, преиспитивање 
студијских програма, праћења и вредновања наставног особља, 
преиспитивање система менаџмента квалитетом, интерне провере и др. 
Резултати се дају у форми Извештаја, на основу којих руководство и сви 
запослени предузимају активности ради унапређења квалитета на нивоу 
процеса и организационих јединица. 

- МП-ПР-005, Самовредновање,- 
Програм и план самовредновања за 
2009. годину;- БП-ПР-003, Пословно 
планирање,- Визија и Мисија- Изјава 
о политици квалитета,- Начела о 
настави- Преглед скенирања 
окружења- Извештај о SWOT 
анализи- Извештај о стратешком 
питањима- Анализа перформанси- 
Интегрисани оквирни план- Циљеви 
квалитета за текућу годину. 

Захтев 
испуњен.   

Високошколска установа 
мора да објави стратегију 
обезбеђења квалитета и 
да је промовише како у 
самој установи, тако и у 
јавности 

Сви запослени су упознати, на адекватан начин, са политиком и 
циљевима квалитета:- извршно руководство је учествовало у креирању 
политике квалитета и дефинисању циљева квалитета,- руководиоци 
средњег нивоа су прошли одговарајућу обуку, односно презентацију и 
тумачење политике и циљева квалитета, са нагласком на утицај њихових 
организационих јединица на реализацију политике квалитета и остварење 
циљева квалитета,- непосредни извршиоци су упознати преко урамљених 
и, на видљивим местима, постављених текстова политике и циљева 
квалитета. - Остали заинтересовани, корисници услуга и производа 
Школе о политици и циљевима квалитета су информисани 
путем:штампаног текста политике и циљева квалитета на публикацијама 
Школе промоције на Интернет страницама Школе, или на други 
пригодан начин.Своју опредељеност за обезбеђење квалитета свих 
процеса и служби Школа је доказује применом и одржавањем 
сертификованог система менаџмента квалитетом. 

- Визија и Мисија- Изјава о политици 
квалитета,- Начела о настави- 
Сертификат SRPS ISO 9001:2008, број 
Q-0624,издат 16.10.2009. од 
странеYUQS-a. Важи до: 15.10.2012.- 
IQNet сертификат ISO 9001:2008. 
издат 16.10.2009., важи од:15.10.2012. 
- Стратешки план за 2010-2014 

Захтев 
испуњен.   
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуње

ност  
Предлог 
мера 

Стратегија обезбеђења 
квалитета мора да 
садржи:... 

Стратегија обезбеђења квалитета садржи:– опредељење високошколске 
установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета 
својих програма; – мере за обезбеђење квалитета; – субјекте обезбеђења 
квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права и 
обавезе у том поступку; – области обезбеђења квалитета (студијски 
програми, настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и 
литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); – 
опредељење за изградњу организационе културе квалитета; – повезаност 
образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. Горе 
наведено дефинисано је у пословним документима БП и документима 
система менаџмента квалитетом. 

- Мисија и визија,- Изјава о политици 
квалитета,- Начела о настави,- 
Стратешки план за 2010-2014, - 
Статут БП,- Правилник о студијама;- 
Пословник о квалитету.- Пословник о 
раду Савета за акредитацију и 
обезбеђење квалитета. 

Захтев 
испуњен.   

Стратегију обезбеђења 
квалитета треба да донесе 
орган управљања 
високошколске установе 
на предлог органа 
пословођења 

Стратегију обезбеђења квалитета доноси Савет школе на предлог 
Планске комисије, коју чине: Директор, руководиоци сектора и служби, 
представници Студентског парламента, руководилац групе за маркетинг 
и координатори одсека.  

- Визија и Мисија- Изјава о политици 
квалитета,- Начела о настави- 
Преглед скенирања окружења- 
Извештај о SWOT анализи- Извештај 
о стратешком питањима- Анализа 
перформанси- Интегрисани оквирни 
план- Циљеви квалитета за текућу 
годину. 

Захтев 
испуњен.   
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Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Захтев из тачке 

стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

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

.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 Крфској, и од помоћника директора 
за правне и опште послове, на локацији 
Школе у Бранковој.- Запослени у осталим 
службама на редном 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.- Студентима и јавности су 
документа система менаџмента квалитетом 
доступна на лични захтев.. 

Пословник о квалитету; 
Дистрибутивне листе за сваки документ 
система менаџмента квалитетом. 

Захтев је 
испуњен. 

На сајту Школе 
поставити линкове 
ка документима које 
прописује 
Национални савет за 
високо образовање;  
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Високошколска установа мора 
да утврди начин (стандарде) и 
поступке за обезбеђење 
квалитета свог рада који 
садрже минимални ниво 
квалитета рада високошколске 
установе и који су доступни 
јавности 

Школа је утврдила начин (стандарде) и 
поступке за обезбеђење квалитета свог рада, 
успостављањем, применом и одржавањем 
система менаџмента квалитетом. Успешна 
сертификација система менаџмента 
квалитетом од стране YUQS указује на став 
руководства и свих запослених, да не треба 
тежити минималном нивоу квалитета рада 
високошколске установе, већ да је 
одрживост, раст и развој Школе у сталним 
унапређењима свих процеса и 
организационих јединица.Шира јавност није 
упозната са документима систем менаџмента 
квалитета.Шира јавност је са овим упозната 
преко Визије и мисије, Изјаве о политици 
квалитета и сертификата SRPS ISO 
9001:2008, број Q-0624 и IQNet, ISO 
9001:2008., издати од стране YUQS-a. 

- Изјава о политици квалитета,- Визија и 
мисија,- Пословник о квалитету,- 
Документи QMS. -Сертификати SRPS ISO 
9001:2008, број Q-0624,издат 16.10.2009. од 
стране YUQS-a. Важи до: 15.10.2012.- IQNet 
сертификат ISO 9001:2008. издат 
16.10.2009., важи од:15.10.2012. 

Захтев је 
испуњен.  

Високошколска установа мора 
периодично да преиспитује и 
унапређује стандарде и 
поступке за обезбеђење 
квалитета 

Школа има дефинисан поступак за редовни 
или ванредно преиспитивање система 
менаџмента квалитетом, са циљем да се 
обезбеди његова стална прикладност, 
адекватност и ефективност. Преиспитивање 
обухвата процењивање могућности за 
побољшавање и потребу за изменама у 
систему менаџмента квалитетом укључујући 
политику и циљеве квалитета. Осим тога 
провера ефективности система врши се и кроз 
поступак редовних (годишњих) или 
ванредних интерних провера 

- БП-ПР-004, Преиспитивање система 
менаџмета квалитетом,- Годишњи извештај 
о преиспитивању система менаџмента 
квалитетом за 2009. годину;- МП-ПР-001, 
Интерне провере,- Годишњи извештај о 
интерним проверама за 2008. и 2009. 
годину. 

Захтев 
испуњен.   
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

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

Поступци за обезбеђење квалитета утврђени 
су посебно за сваку област обезбеђења 
квалитета и њима се на детаљан начин 
уређује поступање субјеката у систему 
обезбеђења квалитета те установе. Деловање 
Школе се одвија кроз мрежу процеса: 
менаџмент, управљање ресурсима, пријем 
студената, основни процес – високо 
струковно образовање, процеси подршке и 
мерења, анализе и побољшања. Опис и 
садржај процеса, њихова интеракција, 
носиоци и извршиоци описани су у 
одговарајућим процедурама, упутствима и 
инструкцијама. 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. 

- Статут БП,- Пословник о квалитету,- 
Правилник о студијама, - Мрежа процеса 

Захтев 
испуњен.   
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Стандарде и поступке за 
обезбеђење квалитета треба да 
доноси стручни орган 
високошколске установе на 
предлог комисије за 
обезбеђење квалитета 

Усвајање стандарда и поступака за 
обезбеђење квалитета, односно докумената 
система менаџмента квалитетом (Пословник 
о квалитету, процедуре, упутства и 
инструкције) у надлежности је Савета за 
акредитацију и обезбеђење квалитета. Изради 
документа система менаџмента квалитетом 
Школе приступа се на основу планова рада на 
унапређивању система менаџмента 
квалитетом, захтева дефинисаних 
стандардима, политике квалитета Школе и 
резултата преиспитивања постојеће праксе, 
што се утврђује на седници Савета за 
акредитацију и обезбеђење квалитета или на 
седници Колегијума Школе. Изради 
документа система менаџмента квалитетом 
може се приступити и на основу исказане 
појединачне иницијативе или иницијативе 
организационе целине. 

- Пословник и раду Савета за акредитацију 
и обезбеђење квалитета.- БП-ПР-001, 
Управљање документима система 
менаџмента квалитетом. 

Захтев 
испуњен.   
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  
Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
изграђује организациону структуру за 
обезбеђење квалитета 

У организационом смислу, у Школи је успостављен 
Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета, као 
стручни орган из домена обезбеђења квалитата. 
Такође, у организационом смислу успостављена је 
Служба квалитета као организациона јединица 
задужена за функционисање система менаџмента 
квалитетом, његово праћење, вредновање и 
интеграцију у укупну делатност школе. Делатност 
службе, надлежности запослених и њихова 
одговорност дефинисани су нормативним актима. 
Руководилац службе је представник руководства за 
квалитет и члан Колегијума и чини део руководеће 
структуре задужен за извештавање о стању QMS и 
комуницирање са корисницима и заинтересованим 
странама о питањима везаним за тај домен 
активности школе. 

- Статут БП, - Правилник о 
организацији и систематизацији 
послова - Пословник о квалитету, 
тачка 5.4.2. 

Захтев 
испуњен.   

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

Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета је 
стручни орган који брине о успостављању, 
одржавању и развоју система менаџмента 
квалитетом. 

Статут БП, члан 46, 53-55;- 
Пословник о раду Савета за 
акредитацију и обезбеђење 
квалитета, члан 3;- Пословник о 
квалитету, тачка 5.4.2 

Захтев је 
испуњен 

Извршити 
корекцију 
надлежности и 
састава Савета за 
акредитацију; 
Усвојити ново 
издање 
Пословника о раду 
Савета за 
акредитацију. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Високошколска установа посебним 
мерама мора да обезбеди учешће 
студената у доношењу и спровођењу 
стратегије, стандарда, поступка и 
културе обезбеђења квалитета. 

Школа је обезбедила учешће студената у доношењу 
и спровођењу стратегије, стандарда, поступка и 
културе обезбеђења квалитета. Представници 
студената укључени су у рад Савета школе и 
Наставног већа. До сада представници студената 
нису формално били укључени у рад Савета за 
акредитацију и обезбеђење квалитета, али су им 
достављани позиви и документа за учествовање на 
Седницама Савета за акредитацију, кад год су се 
разматрали и усвајали документи из процеса: 
управљање програмима, реализација наставе и 
задовољство корисника.  

Статут БП, члан 46, 53-55; Захтев је 
испуњен. 

Предузети мере за 
активирање 
Студентског 
парламента. 

Високошколска установа мора да 
утврди статутом послове и задатке 
наставника, сарадника, студената, 
стручних органа, катедри и комисије 
за обезбеђење квалитета у доношењу 
и спровођењу стратегије, стандарда и 
поступка за обезбеђење квалитета, 

Послови и задаци утврђени су Статутом:Наставно 
веће, чл.49. Координатор одсека, чл. 52 Савет за 
акредитацију и обезбеђење квалитета, чл. 
54Наставници и сарадници, чл. 82Студенти, чл. 110. 
и 111.Послови и задаци утврђени су и документима 
СМК 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама и 
допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 
36/2 од 25.2.2009. и 36/9 од 
4.9.2009, 
Наведене процедуре и упутства 
СМК 

Захтев је 
испуњен. 

 Извршити 
корекцију 
надлежности и 
састава Савета за 
акредитацију; 
Усвојити ново 
издање 
Пословника о раду 
Савета за 
акредитацију. 
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Стандард 4: Квалитет студијског програма 

 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Високошколска установа мора 
редовно и систематски да проверава и, 
по потреби, изнова одређује: – циљеве 
студијског ... 

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, 
научностручних и стручно-
апликативних дисциплина; – радно 
оптерећење студената мерено ЕСПБ; – 
исходе и стручност које добијају 
студенти када заврше студије и 
могућности запошљавања и даљег 
школовања 

ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма; ВО-
ПР-008 Развој студијских програма, 
ВО-ПР-011 Одређивање бодовне вредности предмета, 
Извештај о преиспитивању студијског програма 
Извештај о вредновању образовног процеса  
Подаци завода за запошљавање 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа треба да 
обезбеђује непрекидно 
осавремењивање садржаја курикулума 
и њихову упоредивост са 
курикулумима одговарајућих страних 
високошколских установа 

Београдска политехника обезбеђује 
непрекидно осавремењивање садржаја 
курикулума и њихову упоредивост са 
курикулумима одговарајућих страних 
високошколских установа 

Извештај о преиспитивању студијског програма; 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

Квалитет студијског програма треба да 
се обезбеди кроз праћење и проверу 
његових циљева, структуре, радног 
оптерећења студената, као и ... 

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 

Извештај о преиспитивању студијског програма; 
Извештај о вредновању образовног процеса; Извештај 
о утврђивању бодовних вредности 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Курикулум студијског програма треба 
да подстиче студенте на стваралачки 
начин размишљања, на дедуктиван 
начин истраживања као и примену тих 
знања и вештина у практичне сврхе 

Курикулум студијског програма 
подстиче студенте на стваралачки 
начин размишљања и развој 
креативних способности у 
истраживањима као и примену тих 
знања и вештина у практичне сврхе 

Студијски програм; Извештај о преиспитивању 
студијског програма  

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди студентима учешће у 
оцењивању и осигурању квалитета 
студијских програма 

Учешће у оцењивању и осигурању 
квалитета студијских програма 
обезбеђено је студентима кроз учешће 
у раду органа Школе када се одлучује 
о студијским програмима и кроз 
поступке студентског вредновања 
установе (анкетирање студената) 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. године, са ослукама о 
изменама и допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 36/2 од 
25.2.2009. и 36/9 од 4.9.2009,МП-ПР-
004Студентсковредновање установе, Извештај о 
студентском вредновању установе 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

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

Услови и поступци дефинисани су 
самим студијским програмима, 
Статутом, Правилником о студијама, 
одлукама органа Школе. Услови и 
поступци доступни су јавности у 
писменој форми кроз: Информаторе о 
студијским програмима, Информаторе 
о упису, Водиче за бруцоше и 
Наставни календар који се 
дистрибуирају преко Скриптарнице. 
Конкурси за упис и друга обавештења 
о упису; обавештења о испитним 
роковима, пријављивању испита и сва 
остала обаветења доступна су јавности 
објављивањем на огласним таблама и 
на сајту Школе.Одлуке органа Школе 
и друга обавештења доступни су 
јавности објављивањем на огласним 
таблама и сајту Школе. Статут, 
Правилник о студијама и други 
правилници којима се регулишу права 
и обавезе студената доступни су 
јавности у електронској форми 
објављивањем на Сајту Школе. 

Студијскипрограми;Информатори о 
студијскимпрограмима,Статут, бр. 416/3 од 
16.11.2006. године, са ослукама о изменама и 
допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 
36/9 од 4.9.2009,Правилник о студијама, бр. 79/23 од 
10.10.2008,Информатори за упис,Наставни 
календари,Водичи за бруцошеОдлуке органа 
Школе,Сајт и огласне табле 

Захтев је 
испуњен  
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

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 ... 

Квалитет наставног процеса обезбеђен је 
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 

ВО-ПР-009 Планирање реализације 
наставе, ВО-ПР-001 Извођење наставе, 
ВО-УП-002 Израда Наставног 
календара,ВО-ПР-004 Вредновање 
образовног процеса, МП-ПР-002 
Корективне и превентивне мере, МП-ПР-
003 Управљање неусаглашеностима, 
Програми предмета, Извештај о 
вредновању образовног процеса, 
Годишњи извештај о реализацији наставе, 
Наставни календар 

Захтев је 
испуњен   

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

Настава на студијском програму је 
интерактивна, обавезно укључује примере 
из праксе, подстиче студенте на 
размишљање и креативност, самосталност 
у раду и примену стечених знања 

Програми предмета; 
Извештај о студентском вредновању 
установе за школску 2008/2009. годину 

Захтев је 
испуњен   

Наставници и сарадници током 
извођења предавања и вежби 
морају да поступају професионално 
и да имају коректан однос према 
студентима 

Наставници и сарадници током извођења 
предавања и вежби поступају 
професионално и имају коректан однос 
према студентима 

МП-ПР-006 Поступање са приговорима и 
захтевима; 
Извештај о вредновању наставног 
особља; 
Извештај о студентском вредновању 
установе за школску 2008/2009. годину; 
 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа треба да 
обезбеди коректно и 
професионално понашање 
наставника током оцењивања 
студената (објективност, етичност и 
коректан однос према студенту) 

Београдска политехника обезбеђује 
коректно и професионално понашање 
наставника током оцењивања студената 
(објективност, етичност и коректан однос 
према студенту) 

Квалитативна анализа о студентском 
вредновању установе за школску 
2008/2009. годину, Кодекс 
професионалне етике  

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

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

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

Књига предмета, Документација за 
акредитацију студијског , ВО-ПР-002 
Поступак оцењивања студената,Преглед 
параметара напредовања студената у 
школској 2008/2009. години 

Захтев је 
испуњен   

Студенти се оцењују помоћу 
унапред објављених критеријума, 
правила и процедура 

Студенти се оцењују помоћу унапред 
објављених критеријума, правила и 
процедура 

Књига предмета, Документација за 
акредитацију студијског програма ВО-
ПР-002 Поступак оцењивања студената 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди студентима уџбенике и 
другу литературу неопходну за 
савлађивање градива у потребној 
количини и на време 

Школа студентима обезбеђује уџбенике и 
другу литературу неопходну за 
савлађивање градива у потребној 
количини и на време 

Извештај о раду школске библиотеке, 
Извештај о преиспитивању студијског 
програма, Извештај о вредновању 
образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

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

На првом часу предметни наставник се 
упознаје студентима и даје податек о 
сараднику на предмету. 

Детаљни програм предмета Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора 
систематски да прати и оцењује 
квалитет наставе на појединачним 
предметима и предузима 
корективне мере за његово 
унапређење 

Школа систематски прати спровођење 
плана наставе као и планова рада на 
појединачним предметима. Натава која се 
реализује у просторијама Школе се прати 
преко присуства наставног особља у 
Школи , а реализаију анставе у 
органозацијама и студијским посетама 
прати прко извештаја који се достаљају 
организатору анставе по обављеној 
активности. Уколико се нека акивност не 
реализује у планираном времну одређује 
се накнадни термин за надокнаду. 

 Годишњи извештај о реализацији 
наставе; 
Преглед реализације наставе на 
годишњем нивоу; 
Ивештај о преиспитивању студијских 
програма; 
Преглед параметара напредовања 
студената у школској години; 
Извештај о преиспитивању студијских 
програма; 
Месечни прегледи о реализацији наставе 

Захтев је 
испуњен  

Постојећу праксу 
праћења реализације 
наставних програма 
предмета, половином 
семестра, 
документовати у 
постојећем систему 
QMS. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
има утврђене поступке за 
одобравање, праћење и контролу 
програма студија 

Школа има поступке дефинисане 
документима СМК: развој студијских 
програма, преиспитивање студијских 
приграма, праћење реализације наставе, 
вредновање образовног процеса 

Годишњи извештај о реализацији наставе
Извештај о преиспитивању студијских 
програма 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
донесе општи акт о уџбеницима 

Школа је донела општи акт о уџбеницима 
и општи акт о издавању уџбеника и других 
публикација. 

Правилник о уџбеницима, бр. 290/9 од 
19.10.2006. год. са Правилником о 
изменама и допунама, бр. 79/16 од 
9.4.2009. год; Правилник о издавакој 
делатности, бр.290/10 од 19.10.2006. год. 
са Правилником о изменама и допунама, 
бр.79/17 од 9.4.2008. год 

Захтев је 
испуњен    

Високошколска установа мора да 
обезбеди да се на сваком предмету, 
пре почетка семестра, донесе и 
учини доступним студентима план 
рада који укључује: – основне 
податке о предмету: назив, година, 
број ЕСПБ бодова, услови; – 
циљеве предмета; – садржај и 
структуру предмета; – план и 
распоред извођења наставе 
(предавања и вежбе); – начин 
оцењивања на предмету; – 
уџбенике, односно обавезну и 
допунску литературу; 

На првом часу предметни наставник 
упозанје студента са планом рада који 
укључује: – основне податке о предмету: 
назив, година, број ЕСПБ бодова, услови; 
– циљеве предмета; – садржај и структуру 
предмета; – план и распоред извођења 
наставе (предавања и вежбе); – начин 
оцењивања на предмету; – уџбенике, 
односно обавезну и допунску литературу; 

Књига наставних програма предмета по 
студијским програмима 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обезбеди наставницима и 
сарадницима перманентну 
едукацију и усавршавање, путем 
студијских боравака, 
специјализација, учешћа на 
научним, уметничким и стручним 
скуповима 

 Статутом Школе, Правилни-ком о 
образовању, стручном оспособљавању и 
усавршава-њу и Правилником о раду, у 
складу с одредбама Закона о раду, Закона 
о високом образовању и Посебног 
колекти-вног уговора за високо образо-
вање, Школа је утврдила основе за 
обезбеђење перманентне едукације и 
усавршавања на-ставника и сарадника. На 
основу одредби наведених правилника 
Школа доноси го-дишњи план образовања, 
стручног оспособљавања и усавршавања 
наставника и сарадника чији саставни део 
чини и план учешћа настав-ника и 
сарадника на скупо-вима. У поступку 
поступку израдеплана прибављају се 
мишље-ња наставника и 
сарадника.Правилником о образовању, 
стручном оспособљавању и усавршавању 
утврђено је и право на плаћене одсуство до 
једне школске године ради стручног 
усавршавања. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. године, са 
од-лукама о из-менама и до-пунама бр. 
79/20 од 10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 
36/9 од 4.9.2009, Правилник о раду, бр. 
209 од 13.4.2006, са Правилником о изме-
нама и допунама, бр 290/12 од 19.10.2006, 
бр.79/14 од 9.4.2008, бр 36/1 од 
25.2.2009.Правилник о образовању, 
стручном оспособљавању и усавр-
шавању, бр. 36/8 од 14.4.2009,Планови 
образовања, стручног оспособљавања и 
усавршавања, у Се-кретаријату,Извештаји 
о реализацијипланова, у Секретарија-
туОдлуке о на-кнадама тро-шкова и одо-
бравању одсуства због присуствоањау 
перосанал-ним досије-има у Секре-
таријату 

Захтев је 
испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

План и распоред наставе 
(предавања и вежби) мораају бити 
усклађени са потребама и 
могућностима студената и морају 
бити познати пре почетка 
одговарајућег семестра и да се 
доследно спроводе 

План и распоред наставе (предавања и 
вежби) су усклађени са потребама и 
могућностима студената и морају бити 
познати пре почетка одговарајућег 
семестра и да се доследно спроводе. При 
изради распореда наставе корисити се 
програмски пакет Мимоза, који омогућава 
оптимизацију са потребама студената. 
Праћење доследног спровеђења наставе се 
обавља евиденцијом присуства професора 
анстави, извештајима о реализованим 
активностима ван локација Школе, о 
чемиу се рави недељни, месечни и 
годичњи извештај.  

Наставни календар 
Преглед реализације наставе на 
годишњем нивоу 

Захтев је 
испуњен   

Поступак и услови за избор 
наставника и сарадника мора бити 
унапред утврђен и доступан оцени 
стручне и шире јавности 

Поступак и услови за изборнаставника и 
сарадника утвр-ђени су Статутом и 
Правилни-ком о избору, ангажовању и 
вредновању наставника и са-радника, у 
складу с одредбамаЗакона о високом 
образовањуи препорукама за избор Наци-
оналног савета.Поступак и услови за избор 
доступни су јавности. Конкурс за избор са 
условима за изборобјављује се у 
средствима јав-ног информисања. 
Извештај комисије са предлогом за из-бор 
кандидата ставља се на увид јавности. 
Увид у извештај може се извршити у 
рокуод 30 дна од дана објављива-ња 
одлуке о стављању на увид у 
Секретаријату. 

Статут бр. 416/3 од 16.11.2006. године, са 
ослукама о изменама и допунама бр. 
79/20 од 10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 
36/9 од 4.9.2009, Правилник о избору, 
анга-жовању и вредновању наставника и 
сарадника, бр. 36/5 од 14.4.2009. са 
изменама бр. 36/8 од 4.9.2009. 

Захтев је 
испуњен   



 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  
Прилог 1: Оцена испуњености стандарда за самовредновање и 

обезбеђење квалитета 
Страна: 19 од  113 

Ознака: 
СК-08-04 

 
 

 19

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Поступак и услови за избор 
наставника и сарадника се 
периодично проверавају и 
усавршавају 

Правилником о избору, ангажовању и 
вредновању настав-ника и сарадника, 
утврђени су поступак и услови за избор, а 
у складу са Законом о високом образовању 
и препорукама Националног савета за 
високо образовање. Преиспитивање се 
врши у склопу процеса преиспитивања 
QMS, Вредновања наставног особља и 
поступању по приговорима и захтевима.  

БП-ПР-004 Преиспитивање QMS-a; 
Извештај о вредновању наставног 
особља; 
МП-ПР-006 Поступање са приговорима и 
захтевима; 
 
 

Захтев је 
испуњен   

  
 
 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност  Предлог 
мера 

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

Школа перманентно подстиче и обезбеђује 
услове за НИУиСР. У оквиру стратешког 
плана покренут је процес системског уређења 
НИУиСР. 

Стратегија 2010-2014 
Анализа НИУи СР 
Извештај о вредновању 
наставног особља 
 

Захтев је 
испуњен   

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

Школа једним делом осмишљава и реализује 
НИУиСР врсте програма, како у домаћим 
тако и у међународним оквирима (то је 
углавном засновано на ентузијазму 
појединаца). У току је процес системског 
уређења НИУ и СР 

Стратегија 2010-2014 
Анализа НИУи СР 
Извештај о вредновању 
наставног особља 
. 

Захтев је 
делимично 
испуњен 

 

Високошколска установа мора систематски да прати 
и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 
наставника и сарадника 

Школа прати и вреднује обим и квалитет 
НИУиСР наставника и сарадника, у 
постојећим условима.  

Правилник о наставницима и 
сарадницима; Извештај о 
вредновању наставног особља 

Захтев је 
испуњен  



 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  
Прилог 1: Оцена испуњености стандарда за самовредновање и 

обезбеђење квалитета 
Страна: 20 од  113 

Ознака: 
СК-08-04 

 
 

 20

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност  Предлог 
мера 

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

Школа подстиче наставно особље на 
активније бављење НИУиСР кроз захтеве за 
планирање и поштовање Критеријума за 
избор и вредновање наставног особља. 

Критеријуми за избор и 
вредновање наставног особља. 
Извештај о вредновању 
наставног особља 

Захтев је добрим 
делом испуњен  

Високошколска установа у своме раду мора да 
остварује јединство образовног, 
научноистраживачког, уметничког и 
професионалног (стручног) рада 

Остварује јер се садржаји НИУиСР 
усаглашавају са садржајима СП. Међутим, 
НИУ и СР није организационо постављен у 
оквиру установе. 

Студијски програми; Анализа 
НИУи СР 

Захтев је 
делимично 
испуњен 

 

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

Наставници школе своја и колективна знања 
и резултате НИУиСР укључују у наставни 
процес, кроз осавремењавање одређених 
наставних садржаја.  

Извештај и о преиспитивању  
Извештаји о вредновању 
образовног процеса. 
Анализа НИУ и СР 

Захтев је 
испуњен  

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

Садржај и резултати НИУиСР припадника 
школе у одређеној мери су у складу су са 
њеним стратешким циљем и циљевима 
високог образовања у земљи и окружењу. 
Међутим, НИУ и СР није организационо 
постављен у оквиру установе. 

Студијски програми; 
Анализа НИУ и СР 

Захтев је 
делимично 
испуњен 
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  

Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Високошколска установа мора 
да спроводи дугорочну 
политику квалитетне селекције 
младих кадрова и њиховог 
даљег напретка као и 
различите врсте усавршавања 

Статутом је, сходно одредби члана 73. 
Закона о високом образовању, утврђена 
обавеза планирања политике 
запошљавања и ангажовања наставног 
кадра (и ненаставног особља), члан 72. 
Наведени акт у Школи, до данас, није 
донет. Наведеним актом, између осталог, 
треба регулисати и политику селекције 
младих кадрова.  
Школа спроводи квалитетну селекцију 
младих кадрова и њиховог даљег напретка 
као и различите врсте усавршавања. 
Основе за напредак младих кадрова, као и 
за различите врсте њиховог усавршавања 
у Школи су утврђене доношењем 
Правилника о образовању, стручном 
оспособљава-њу и усавршавању, као и 
доношењем планова образовања у којима 
се, ради побољшања квалификационе 
структуре наставника и сарадника 
предност даје образовању (одбране 
докторских дисертација, маги-старских 
радова), а планирају се и други видови 
усаврша-вања и оспособљавања. 

/ Захтев је 
испуњен 

Доградити постојећу 
пословну 
документацију у 
смислу експлицитног 
дефинисања политике 
запошљавања и 
ангажовања младих 
кадрова. 
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Високошколска установа мора 
систематски да прати, оцењује 
и подстиче научну, 
истраживачку и педагошку 
активност наставника и 
сарадника 

Школа подстиче научну, стручну, 
истраживачку и педагошку активност 
наставника и сарадника , и то кроз: 
Набаку стручне и научне литертуре; 
Приступом елек-тронским базама 
података за литературу преко Библиотеке; 
Планирањем образовања, стручног 
усавршавања и оспособљавања; 
Одобравање плаћених одсуства ради 
учешћана научним и стручним 
конференцијама и скуповима, како у 
земљи тако и у иностранству; 
одобравањем слободне године; Плаћањем 
трошкова образовања, котизација за 
присуствовање научним и стручним 
конференцијама и скуповима; 
Обезбеђивањем присуства семинарима и 
другим видовима обуке ради 
обезбеђивања педагошких и дидактичко-
методичних компетентности наставника и 
сарадника; Организовањем научно-
стручне трибине у оквиру Школе; 
Радовима на пројектима. Научна, 
истраживачка и педагошка активност 
наставника исарадника оцењује се 
приликом избора у наставничка и 
сарадничка звања применом критеријума 
за избор и вреновање наставног особља 
утврђених Правилником о избору, анга-
жовању и вредновању настав-ника и 
сарадника. Научна, истраживачка и 
педагошка активност прати се и оцењује и 
у току рада наставника и сарадника, 
применом напред наведених 
критеријума,а на начин и по поступку 
утврђеним МП- ПР – 007 Праћење и 
вредновање наставног особља. 

Правилник о избору, ангажовању и 
вредновању наставника и сарадника, бр. 36/5 
од 14.4.2009. са изменама бр. 36/8 од 4.9.2009. 
МП- ПР – 007 Праћење и вредновање 
наставног особљаПравилник о образовању, 
стручном оспособљавању и усавр-шавању, бр. 
36/8 од 14.4.2009,Упутство за набавку књига и 
друге литературе, односно библиотечке грађе, 
бр. 392 од 1.7.2008.Планови образовања, 
стручног ос-пособљавања и усавршава-
ња,Извештаји о реализацији планова, 
Евиденција образовања, стручног ос-
пособљавања и усаврша-вања,у Секре-
таријатуАнкете, дези-дерати за на-бавку 
литера-туре у Би-блиотециПравилник о 
организацијии функциони-сању научно--
стручне три-бине, бр. 30од 
26.12.2007.Правилник о 
реализацијиПројеката, бр. 79/24 
од10.10.2008,са Правилни-ком о измена-ма и 
допуна-ма, бр. 36/3 од 25.2.2009. 

Захтев је 
испуњен  
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

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

Поступци и услови путем којих се 
оцењује научна, истраживачка и 
педагошка сктив-ност наставника и 
сарадникаутврђени су Правилником о 
избору, ангажовању и вредновању 
наставника и сарадника-Прилог 1 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР И 
ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ ОСОБЉА. 
Приликом избора у звања Школа 
примењује поступке и услове утврђене 
Правилником  

Правилник о избору, ангажовању и 
вредновању наставника и сарадника, бр. 36/5 
од 14.4.2009. са изменама бр. 36/8 од 4.9.2009. 
Материјал по конкурсу од28.10.2009. године 
за из-бор настав-ника у звање предавача за 
ужу стручну област графи-чки дизајн и 
инжењерсто заштите жи-вотне среди-не. 

Захтев је 
испуњен    

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

Планирање наставникаи сарадника врши 
се кроз годишњи План образовања, 
стручног оспособљавања и усавршавања. 
Поступак избора кадрова дефинисан је 
статутом, а врши се на основу јавног 
конкурса или преузимањем кадра који има 
избор на другој високошколској установи. 
Провера квалитета наставника у настави 
спроводи се према процедури Праћење и 
вредновање наставног особља. 

Извештај о образовању, стручном 
оспосогљавању и усавршавању 
Извештај о праћењу и вредновању наставног 
особља 

Захтев је 
испуњен   

Установа мора да упозорава 
наставнике који се не 
придржавају плана рада на 
предмету или не постижу 
одговарајући квалитет 
предавања и вежби, на потребу 
побољшања, и да им 
обезбеђују потребно 
усавршавање 

Школа упозорава наставнике који се не 
придржавају плана рада на предмету тако 
што се координаторима доставља Преглед 
реализације наставе на месечном нивоу 
као и и периодичном анализом 
реализације наставе на седницама 
Наставног већа. Наставно веће је донело 
одлуку да се наставницима који не 
реализују неку активност умањи зарада за 
тај месец за 3%. Поједними наставницима 
се на квалитет реализације предмета 
указује кроз вредовање образовног 
процеса. 

Преглед реализације наставе на месечном 
нивоу 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   
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Стандард 8: Квалитет студената 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

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

Школа систематично прати и проверава 
оцене студената по предметима тако што 
прави Преглед параметара напредовања 
студената на основу документа ВО-УП-006: 
Праћење напредовања студенат. Подаци из 
прегледа се користе за вредновање 
образовног процеса у Школи, пема ВО-ПР-
004: вредновање образовног проеса, где се 
даје оцена квалитет студената 

Преглед параметара напредовања студената у 
школској години 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди потенцијалним и уписаним 
студентима све релевантне 
информације и податке који су 
повезани са њиховим студијама 

Школа обезбеђује потенцијалним и 
уписаним студентима све релевантне 
информације и податке који су повезани са 
њиховим студијама кроз Студијске 
програме, Инфорамтор о упису, сајт Школе, 
огласне табле и слично. 

Информатор о Упису, 
Наставни календар  
Сајт Школе 
Информатор за бруцоше 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Високошколска установа мора да 
омогући студентима одговарајући 
облик студентског организовања, 
деловања и учешћа у одлучивању, у 
складу са законом 

Школа је утврдила институционалне оквире 
којима омогућава студентима одговарајући 
облик студентског орга-низовања.Чланом 59. 
Статута утврђен је састав студентског 
парламен-та, чланом 60. његова надле-
жност.Школа је Статутом утврдила 
институционалне оквире за учешће 
студената у одлучива-њу, у складу са 
законом.Чланом 23. Статута утврђено је да 
Студентски прламент именује три члана 
Савета. Чланом 47. Статута утврђен јеброј 
представника студента који учествују у раду 
органа Школе када се одлучује о питањима 
осигурања квали-тета, реформе студијских 
про-грама, анализе ефикасности студирања, 
утврђивање ЕСПБ бодова, у складу са 
законом .Правилником о раду школске 
Библиотеке утврђено је да у раду Савета 
Библиотеке уче-ствује и један представник 
студената. Правилником о дисциплин-ској 
одговорности студената утврђено је да у 
раду прво-степене и другостепене дис-
циплинске комисије учествује по један 
представник студе-ната. Представнике 
студената у свим органима именује 
Студентски парламент. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. године, са 
ослукама о изменама и допунама бр. 79/20 од 
10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 36/9 од 
4.9.2009.Правилник о раду школске библиотеке, 
бр. 290/8 од19.10.2006. са Правилником о 
изменама и допунама, бр. 79/17 од 9.4.2008. и 
36/7 од 14.4.2009.Правлник о дисциплин-ској 
одговор-ности студе-ната, бр. 79/6 од 9.4.2008. 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
развија и унапред упознаје студенте 
са обавезом праћења наставе 

Наставним програмима је предвиђено да се 
на свим предметима може оставрити најмање 
30 поена у току анставе, што подразумева 
обавезно праћење наставе. Студенти се на 
првом часу упознају са обавезом праћење 
наставе на сваком предмету. 

Књига наставних програма предмета по 
студијским програмима 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

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

Школа систематично прати и проверава 
оцене студената по предметима и студијским 
програмима, тако што прави Преглед 
параметара напредовања студената на основу 
документа ВО-УП-006: Праћење 
напредовања студенат. Подаци из прегледа 
се користе за вредновање образовног 
процеса у Школи, пема ВО-ПР-004: 
вредновање образовног проеса, где се даје 
оцена квалитет студената као и предлози за 
побољшања у погледу пролазности 
студената. 

Преглед параметара напредовања студената у 
школској години 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

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

При избору и унапређењу наставно-научног, 
уметничког и стручног кадра посебно 
вреднују педагошке способности наставника 
и сарадника 

Правилник о избору, ангажовању и вредновању 
наставника и сарадника 
Извештај о праћењу и вредновању наставног 
особља 

Захтев је 
испуњен   

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

При при избору и унапређењу наставно-
научног, уметничког и стручног кадра 
посебно се вреднује повезаност рада у 
образовању са радом на пројектима у другим 
областима привредног и друштвеног живота, 
што је дефинисано у Правилнику о избору, 
ангажовању и вредновању наставника и 
сарадника 

Правилник о избору, ангажовању и вредновању 
наставника и сарадника 

Захтев је 
испуњен   

Једнакост и равноправност 
студената по свим основама је 
загарантована, као и могућност 
студирања за студенте са посебним 
потребама 

Школа омогућава свим студентима 
равноправност, по свим основама. У Школу 
је уписано 10 студената са посебним 
потребама, који су претходно завршили 
средњу школу за децу са оштећеним слухом 
"Стефан Деачнски" 

Закон о високом образовању Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

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 

Селекција студента при упису у Школу врши 
се на основу критеријума датих у Конкурсу 
за упис. Оцењивање студената врши се 
током семестра и на испиту, на основу 
поступака дефинисаних у наставним 
програмима предмета, а у скалду са Законом 
о високом образовању. Резултати оцењивања 
и пролазности студената проверавају се на 
основу Прегледа параметара напредовања 
студената у школској години, а на основу 
Извештаја о вредновању образовног процеса 
предузимају се одговарајуће мере за 
побољшања. 

Преглед параметара напредовања студената у 
школској години 
Конкурс за упис 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

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

При селекцији студената за упис, вреднују се 
резултати постигнути у претходном 
школовању и резултати постигнети на 
пријемном испиту, односно испиту за 
проверу склоности и способности, у складу 
са Законом и статутом Школе, што је 
детаљно дефинисано конкурсом. 

Статут Школе  
Конкурс за упис 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора 
систематично да анализира, оцењује 
и унапређује методе и критеријуме 
оцењивања студената по предметима 
а посебно то: ... 

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

ВО-ПР-002 Поступак оцењивања студената,  
ВО-УП-006; Праћење напредовања студената;  
Извештај о напредовању студената у школској 
2008/2009. години. 
Преиспитивање студијских програма 

Захтев је 
испуњен   
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 
У складу са општим актом, 
установа мора систематично да 
прати и оцењује квалитет 
уџбеника и других учила са 
аспекта квалитета садржаја 
(савременост, тачност), структуре 
(примери, питања, резиме), стила 
и обима (усклађеност са бројем 
ЕСПБ бодова) 

За обезбеђење квалитета уџбеника на 
ВШСС - БП, од кључне важности су 
одредбе Правилника о уџбеницима. 
Контролу квалитета уџбеника са аспекта 
квалитета садржаја текста, структуре, 
стила и обима рукописа, врше рецензенти 
и наставно особље у оквиру 
преиспитивања студијског програма.. 

 
Извештаји о преиспитивању студијских 
програма; 
Годишњи извештај о раду издавачке 
делатности Школе 
Извештај о студентском вредновању 
установе 

Захтев је 
испуњен   

Уџбеници и друга учила која не 
задовољавају стандард морају 
бити побољшани или повучени 
из наставе и замењени 
квалитетнијим 

Професори су у обавези, да уз стручну 
помоћ рецензената у поступку припреме, 
прилагоде своју наставну литературу 
стандардима квалитета и материји која је 
предвиђена наставним планом и 
програмом предмета. Накнадне анализе 
квалитета одштампаних уџбеника, уз 
предлоге за побољшање или повлачење из 
наставе тренутно се не спроводе. 

Преиспитивање студијског програма 
Правилник о уџбеницима и Годишњи 
извештај о раду издавачке делатности 
Школе 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди 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. 
Успостављен је СМС информациони 
систем са студентима и запосленима, и 
успостављен информациони систем преко 
WEB мобилног портала 
 

 
Извештај о информатичкој подршци 
Пројекти Инф.сист/ 
Технички картони опреме 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 
Број запослених у библиотеци и 
пратећим службама као и врста и 
ниво њихове стручне спреме 
мора бити усклађен 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.  

Нормативи за одређивање броја стручних 
радника, Стандарда за библиотеке 
универзитета; 
Извештај о раду библиотеке. 

Захтев је 
испуњен   

Квалитет уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких 
ресурса мора се обезбедити кроз 
доношење и спровођење 
одговарајућег подзаконског акта 

Школа је својим нормативним актима 
уредила област квалитета уџбеника и 
литературе. 

Правилник о уџбеницима; 
Правилник о раду школске библиотеке; 
Правилник о издавачкој делатности. 

Захтев је 
испуњен  / 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Компетентност и мотивисаност 
особља за подршку у 
библиотеци, читаоници и 
рачунарском центру мора се 
континуирано пратити, 
оцењивати и унапређивати 

Компетентност особља за подршку у 
библиотеци и чита-оници се прати преко 
контро-ле рада од стране непосредног 
руководиоца, надлежних органа Школе и 
самих корис-ника. Контрола рада и 
предузимање одговарајућих мера за 
квалитетнији и ефикаснији рад спроводе 
се применом поступака утврђених 
документима СМК:МП-ПР-002 
Корективне и превентивне мере, МП-ПР- 
003 Управљање неусаглашености-ма, МП-
ПР-004 Студентско вредновање установе, 
МП –ПР – 006 Поступање по приговорима 
и захтевима, као преко подношења и 
разматрања извештаја о раду.У циљу 
подизања нивоа компетентности, 
запосленима се омогућава стручно 
оспособљавање и усавршавање, пре-ма 
Плану образовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања,који се 
доноси према од-редбама Правилника о 
образо-вању, стручном оспособљава-њу и 
усавршавању. У циљу подизања 
мотивације за рад, као и према 
осталимзапосленима и могућностима 
Школе, предузимају се мере утврђене 
Кадровским планом. 

МП-ПР-002 Корективне и превентивне мере; 
МП-ПР- 003 Управљање 
неусаглашеностима; МП-ПР-004 Студентско 
вредновање установе; МП –ПР –006 
Поступање по приговорима и захтевима; 
Извештај о раду Библиотеке; План 
образовања, стручног оспособљавања 
иусавршавања; Кадровски план; Досије 
неусаглашености Библиотеке; Извештај 
остудентском вредновању установе. 

Захтев је 
испуњен    

Коришћење библиотеке и 
приступ њеном комплетном 
фонду треба бити обезбеђен 
најмање 12 часова дневно 

Читаоница ради 12 сати дневно, без 
прекида.   Захтев је 

испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 
Просторије намењене за смештај 
библиотечког фонда, архивског и 
осталог електронског материјала, 
а нарочито студентске читаонице, 
морају бити смештене у 
одговарајућем делу зграде како 
би студентима, наставном и 
ненаставном особљу и осталим 
корисницима пружили адекватне 
услове за рад 

Просторије намењене за смештај 
библиотеке, тј. библиотечког фонда и 
студентске читаонице, смештене су у 
поткровном делу школе, који је довољно 
изолован да пружи адекватне услове за 
миран и неометан рад.  

Извештај о раду библиотеке Захтев је 
испуњен   

Студенти се морају систематски 
упознти са начином рада у 
библиотеци и рачунском центру 

Студенти се систематски упознају са 
начином рада у библиотеци, усмено, 
путем разних обавештења, упутстава, 
информација на сајту и приликом самог 
рада, тј. коришћења библиотечких 
ресурса. 

Обавештења, 
Сајт школе 

Захтев је 
испуњен  

Увођење курсева 
основа коришћења 
библиотечких 
ресурса, креирање 
туторијала у 
различитим 
форматима и сличне 
активности. 

Високошколска установа мора 
систематично да прати, оцењује и 
унапређује структуру и обим 
библиотечког фонда 

Београдска политехника систематично 
прати, оцењује и унапређује структуру и 
обим библиотечког фонда 

Правилник о раду библиотеке, Извештај о 
раду школске библиотеке 

Захтев је 
испуњен   

Настава из сваког предмета мора 
бити покривена одговарајућим 
уџбеницима и другим училима 
који су унапред познати и 
објављени 

Настава из најавећег броја предмета је 
покривена одговарајућим уџбеницима и 
другим училима који су унапред познати 
и објављени 

Студијски програм; Извештај о раду 
школске библиотеке; Извештај о 
преиспитивању студијског програма; 
Извештај о издавачкој делатности 

Захтев је 
делимично 
испуњен 

Урадити програм 
издавања уџбеника 
тако да сваки 
предмет студијског 
програма буде 
покривен 
одговарајућим 
уџбеницима  
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Квалитет управљања 
високошколском установом и 
квалитет ненаставне подршке 
треба да се обезбеђује кроз 
утврђивање надлежности и 
одговорности органа управљања и 
јединица за ненаставну подршку и 
перманентним праћењем и 
провером њиховог рада 

Орган управљања Школом је Савет Школе. Орган пословођења 
је директор. Ови органиутврђени су, у складу са Законом, 
Статутом Школе.Савет Школе одлучује у оквиру своје 
надлежности која јеутврђена Статутом и другим општим 
актима. Одлуке Савета засноване су на важећим прописима и 
општим актима Школе.Одговорност чланова Савета за рад и 
мере које се према њима предузимају у случајунеизвршавања 
обавеза утврђене су Статутом.Надлежност директора,утврђена 
у складу са Законом, Статутом Школе и другим општим 
актима. Директор за свој рад одговара Савету Школе. 
Одговорност директора и мере које Савет Школе предузима 
против директора у случају неизвршавања послова, регулисане 
су Статутом.Директор, сходно одредбама Статута, именује 
заменика и помоћнике директора, чији су послови утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији послова. 
Заменик директора и помоћници за свој рад одговарају 
директору.Организционе јединице за ненаставну подршку 
утврђене суСтатутом. Правилником о организацији и 
систематизацији послова, у складу са Статутом, детаљно је 
утврђен делокруг рада сваке организационе јединице, послови 
који сеобављају у организационим јединицама, а у оквиру 
послова радни задаци извршилаца на тим пословима. 
Правилником о организацији и систематизацији послова, као и 
Правилником о раду, утврђене су обавезе запослених, као и 
недозвољена понашања која повлаче одговорност због повреде 
радне обавезе и радне дисциплне, као и мере које се у 
таквимслучајевима предузимају.Правилником о организацији и 
систематизацији послова утврђени су и послови руковођења и 
координирања рада у организационим јединицама.Одговорност 
руководилаца организационих јединица и мере које се према 
њима предузимају у случају неизвршавања обавеза, као и за 
друге запослене регулисана је Правилником о организацији и 
систематизацији послова и Правилником о раду. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама 
и допунама бр. 79/20 од 
10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 
36/9 од 4.9.2009.Правилник о 
организацији и систематизацији 
послова, бр. 216 од18.4.2006. 
саПравилником о изменама 
идопунама бр.291/4 од 20.9.2006, 
291/6 од 30.11.2006, 79 од 
14.2.2008, 79/4 од 27.3.2008, 
79/19 од од 5.9.2008.Правилник 
о раду, бр. 209 од 13.4.2006, са 
Правилником о изменама и 
допунама, бр 290/12 од 
19.10.2006, бр.79/14 од 9.4.2008, 
бр 36/1 од 25.2.2009. МП-ПР-
003Управљање 
неусаглашеностимаМП-ПР-002 
Корективне 
ипревентивнемереМП-ПР-
004Студентско вредновање 
установеЗаписници 
КолегијумаИзвештаји 
орадуИзвештај о студентском 
вредновању установе 

Захтев је 
испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Органи управљања и органи 
пословођења, њихове 
надлежности и одговорности у 
организацији и управљању 
високошколском установом 
морају бити утврђени општим 
актом високошколске установе и у 
складу са законом 

Надлежност и одговорност органа управљања – Савета Школе, 
регулисана је Статутом.Начин рада Савета Школе регулисан је 
Пословником о раду Савета. Надлежност и одговорност органа 
пословођења –директора утврђена је Статутом, у складу са 
Законом о високом образовању. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама 
и допунама бр. 79/20 од 
10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 
36/9 од 4.9.2009.Пословник о 
раду Савета Школе, бр.93/3 од 
27.2.2008. 

Захтев је 
испуњен    

Рад и деловање управљачког и 
ненаставног особља морају бити 
доступни оцени наставника, 
ненаставног особља, студената и 
јавног мњења 

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),обављених прегледа начина рада од стране 
надлежних екстерних органа.На рад и деловање управљачког и 
неставног 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 процедураМП-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 

МП-ПР-006 Поступање са 
приговорима и захтевима МП-
ПР-002 Корективне и 
превентивне мереМП-ПР-003 
Управљање 
неусаглашеностимаИзвештај о 
студентскомвредновањуустанов
е 

Захтев је 
испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Структура, организационе 
јединице и њихов делокруг рада 
као и њихова координација и 
контрола морају бити утврђени 
општим актом високошкол-
скеустанове и у складу са зако-
ном 

Унутрашња структура Школе, организационе јединице, њи-
хови називи и делокруг рада,утврђен је чланом 18. 
Статута.Послови који се обављају у оквиру утврђених 
организа-ционих јединица утврђени су Правилником о 
организацији и систематизацији послова.Свака организациона 
јединицаима свог руководиоца који ко-ординира и контролше 
рад из-вршилаца у организационој јединици. Руководилац орга-
низационе јединице, такође,координира и рад са другим 
организационим јединицама.Послови и радни задаци руко-
водилаца организационих је-диница утврђени су Правил-ником 
о организацији и систе-матизацији послова.Руководиоци 
организационих целина, према одредбама Пра-вилника о 
организацији и си-стематизацији послова чинеУправу Школе.  

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама 
и допунама бр. 79/20 од 
10.10.2008, 36/2 од 25.2.2009. и 
36/9 од 4.9.2009.Правилник о 
организацији и системати-зацији 
посло-ва, бр. 216 од18.4.2006. 
саПравилником о изменама 
идопунама бр.291/4 од 20.9.2006, 
291/6 од 30.11.2006, 79 од 
14.2.2008, 79/4 од 27.3.2008, 
79/19 од од 5.9.2008. 

Захтев је 
испуњен    

Услови и поступак заснивања 
радног односа и напредовања 
ненаставног особља утврђују се 
општима актом високошколске 
установе и треба да буде доступни 
јавности 

Услови за заснивање радногодноса ненаставног особља 
утврђени су Правилником о организацији и систематиза-цији 
послова. Поступак заснивања радног односа регулисан је 
Законом о раду и Правилником о раду.Правилници нису 
објављени на сајту ШколеУслови и поступак распо-ређивања 
на друге пословерегулисан је Законом о раду,Посебним 
колективним уго-вором за високо образовање иПравилником о 
раду.Заснивање радног односа спроводи се, по правилу, јав-
ним оглашавањем. 

Правилник о организацији и 
системати-зацији посло-ва, бр. 
216 од18.4.2006. саПравилником 
о изменама идопунама бр.291/4 
од 20.9.2006, 291/6 од 
30.11.2006, 79 од 14.2.2008, 79/4 
од 27.3.2008, 79/19 од од 
5.9.2008.Правилник о раду, бр. 
209 од 13.4.2006, са Правилни-
ком о измена-ма и допуна-ма, бр 
290/12 од 19.10.2006, бр.79/14 од 
9.4.2008, бр 36/1 од 25.2.2009. 
Закон о радуПосебан ко-
лективни уго-вор за висо-ко 
образова-ње. 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Установа мора да обезбеди 
управљачком и ненаставном 
особљу перманентно образовање 
и усавршавање на 
професионалном плану 

Управљачком и ненставном особљу омогућава се перма-нентно 
образовање и усавр-шавање упућивањем на се-минаре, стручне 
скупове и конференције, као и кроз ин-терне обуке у оквиру 
Школе.Школа доноси План образо-вања, стручног 
оспособљава-ња и усавршавања.На основу одредби Правилни-
ка о образовању, стучном ос-пособљавању и усавршавању,овом 
особљуодобрава се плаћено одсуство због прису-ствовања 
семинарима, струч-нимскуповима, плаћају се тро-шкови 
семинара, стручних скупова и друго. 

Закон о раду,Посебан ко-
лективни уго-вор за високо 
образовање, Правилник о 
образовању, стручном ос-
пособљавању и усаврша-вању, 
бр. 36/8 од 14.4.2009.Планови 
образовања, стру-чног оспосо-
бљавања и усавршавања, 
Извештаји о реализацији 
планова, Евиденција 
собразовања, стручног 
оспособљавања и усавр-
шавања.Одлуке о пла-ћању 
котиза-ција, одобра-вању плаће-
ног одсуства, у персонал-ним 
досије-има. 

Захтев је 
испуњен    

 
Стандард 11: Квалитет простора и опреме  

  
Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

Високошколска установа мора да поседује 
примерене просторне капацитете: 
учионице, кабинете, библиотеку, 
читаоницу и слично, за квалитетно 
обављање своје делатности 

Београдска политехника има примерене просторне 
капацитете: учионице, кабинете, библиотеку, 
читаоницу и слично, за квалитетно обављање своје 
делатности 

Уверење о акредитацији 
установе и Дозвола за рад 

Захтев је 
испуњен  

 Радити на развоју 
лабораторија, у 
оквиру постојећих 
просторних ресурса  

Високошколска установа у свом саставу 
мора да поседује најмање једну просторију 
опремљену савременим техничким и 
осталим уређајима који студентима и 
особљу омогућавају рад на рачунарима и 
коришћење услуга рачунског центра ... 

У Школи су обезбеђени услови наставном и 
ненаставном особљу за рад на рачунарима и 
коришћење рачунарских услуга. Студентима су ове 
могућности пружене кроз рад у читаоници.  

 Извештај о 
информатичикој подршци 

Захтев је 
испуњен  

Размотрити 
могућности увођења 
услуга штампе, 
коричења, 
нарезивања CD и сл. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог мера 

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

Школа континуирано прати и усклађује опрему са 
потребама наставног процеса и бројем студената, 
посебно у погледу наставне опреме и рачунара.  
У погледу просторних капацитета Школа је 
изместила атељее из БИГЗ-а на локацију у 
Бранкову 17 и планира да уместо лабораторије за 
Физику на Полјопривреном факултету реализуј у 
ОШ 1300 Каплара. Исто тако није продужен 
уговор о ангажовању просторан на Факултету 
ликовних уметности. 

Извештај о 
самовредновању; 
Извештај о 
преиспитивање 
студијских програма; 
Извештај о студентском 
вредновању установе; 
Наставни календар 
 

Захтев је 
испуњен   

 
Стандард 12: Финансирање 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

Високошколска установа мора да има 
дугорочно обезбеђена финансијска средства 
неопходна за реализацију наставно-научног 
процеса, научноистраживачких пројеката, 
уметничких и професионалних активности 

Београдска политехника је буџетска установа 
која се финансира у складу са финансирањем 
јавног сектора 

Закон о високом образовању Захтев је 
испуњен    

Високошколска установа мора да обезбеди 
јавност и транспарентност својих извора 
финансирања и начина употреба финансијских 
средстава кроз извештај о пословању и 
годишњи обрачун који усваја савет 

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 

БП-ПР-003 Пословно планирање, 
Пословна агенда, Правилник о 
буџетском рачуноводству, Завршни 
рачун, Квартални финансијски 
извештаји о пословању.  

Захтев је 
испуњен    

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 

У установи се кроз процес планирања, 
реализације и преиспитивања финансијских 
ресурса обезбеђује стабилност финансирања 
у дужем року. Поступак управљања 
финансијама је прописан документима 
установе којима се обезбеђује захтевана 
транспарентност. 

Финансијаки план 
Извештај о финансијском пословању 

Захтев је 
испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност Предлог 
мера 

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

Планирање финансија се спроводи кроз 
поступак пословног планирања који садржи 
финансијски план као један од оперативних 
планова који произилазе из процеса 
стратешког планирања. 

Пословно планирање 
Правилник о буџетском 
рачуноводству 

Захтев је 
испуњен    

 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  

  
Захтев из тачке 

стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа је 
обавезна да организује и 
спроведе анкету и да њене 
резултате учини доступним 
јавности и укључи их у 
укупну оцену самовредновања 
и оцене квалитета. 

Школа организује и спроводи анкету о 
задовољству студената у поступку студентског 
вредновања установе. Резултати студентског 
вредновања засада нису доступни јавности. 
Нацрт Извештаја о самовредновању 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. Саставни део 
записника су примедбе и ставови из јавне 
расправе. Предлог извештаја се разматра на 
Наставном већу Школе, а усваја га Колегијум. 
Извештај о самовредновању потписују чланови 
радног тима. Извештај о самовредновању се 
презентује Савету школе и доставља 
Студентском парламенту. На горе наведени 
начин студенти су у укључени у укупну оцену 
самовредновања и оцену квалитета.  

- МП-ПР-004, Студентско вредновање 
установе;- Извештај о студентском 
вредновању установе за школску 
2008/09. годину;- МП-ПР-005, 
Самовредновање,- Програм и план 
самовредновања за 2009. 

Захтев је 
испуњен  

Извештај о студентском 
вредновању установе за 
школску 2008/09. годину 
парцијално или у целини 
ставити на увид 
студентима, и према 
потреби широј јавности. 
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

Високошколске установе 
треба да обезбеди улогу 
студената у процесу 
обезбеђења квалитета и то 
кроз рад студентских 
организација и студентских 
представника у телима 
високошколске установе као и 
кроз анкетирање студената о 
квалитету високошколске 
установе 

Школа је утврдила институционалне оквире 
којима омогућава студентима одговарајући 
облик студентског организовања. Чланом 59. 
Статута утврђен је састав студентског 
парламента, чланом 60. његова 
надлежност.Школа је утврдила 
институционалне оквире за учешће студената у 
одлучивању, у складу са законом.Чланом 23. 
Статута утврђено је да Студентски парламент 
именује три члана Савета. Чланом 47. Статута 
утврђен је број представника студента који 
учествују у раду органа Школе (Наставног 
већа, Савета за акредитацију и обезбеђење 
квалитета и других органа) када се одлучује о 
питањима осигурања квалитета, реформе 
студијских програма, анализе ефикасности 
студирања, утврђивање ЕСПБ бодова, у складу 
са законом .Правилником о раду школске 
Библиотеке утврђено је да у раду Савета 
Библиотеке учествује и један представник 
студената. Правилником о дисциплинској 
одговорности студената утврђено је да у раду 
првостепене и другостепене дисциплинске 
комисије учествује по један представник 
студената. Представнике студената у свим 
органима именује Студентски 
парламент.Процедуром МП-ПР-004Студентско 
вредновање установе, утврђен је поступак 
прибављања мишљења и оцена студената 
путем анкетирања. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама и 
допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 36/2 
од 25.2.2009. и 36/9 од 
4.9.2009,Правилник о раду школске 
Библиотеке, бр. 290/8 од19.10.2006. са 
Правилником о изменама и допунама, 
бр. 79/17 од 9.4.2008. и 36/7 од 
14.4.2009.Правилник о дисциплинској 
одговорности студената, бр. 79/6 од 
9.4.2008, МП-ПР-004 Студентско 
вредновање установе, Извештај о 
студентском вредновању установе. 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

Обавезан елемент 
самовредновања 
високошколске установе јесте 
анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената 
о питањима из свих области 
које се проверавају у процесу 
самовредновања 

 Школа има прописан поступак студентског 
вредновања установе, који се реализује сваке 
године у складу са терминима дефинисаним у 
Пословној агенди. Поступак је прописан у 
складу са Правилником о стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа. У оквиру 
Методологије студентског вредновања 
установе дефинисани су: истраживачка 
методологија, проблем истраживања и 
истраживачка питања, операционални 
параметри, истраживачки инструменти и 
аналитичке јединице и узорак, анализа и 
приказ резултата. Операционалних параметара, 
којима је додељено значење индикатора, има 
укупно 13, а сваки је одређен одговарајућим 
бројем варијабли. - Обавезан елемент 
самовредновања високошколске установе је 
анкета којом се испитују ставови и мишљења 
студената о питањима из свих области које се 
проверавају у процесу самовредновања. 

 МП-ПР-004, Студентско вредновање 
установе; Методологија студентског 
вредновања установе за школску 
2008/09. годину. Извештај о 
студентском вредновању установе за 
школску 2008/09. годину; МП-ПР-005, 
Самовредновање, Програм и план 
самовредновања за 2009. годину; 
Пословна агенда. 

Захтев је 
испуњен.   

Представници студената 
морају бити чланови комисије 
за обезбеђење квалитета 
високошколске установе 

Статутом је прописано да у раду Савета за 
акредитацију и обезбеђење квалитета чине и 
представници студената (члан 53. у вези са 
чланом 47), и то један студент.Студенти нису 
учествовали и не учествују у раду Савета. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама и 
допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 36/2 
од 25.2.2009. и 36/9 од 4.9.2009. 

Захтев је 
испуњен.  
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

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

Студентима је дато право да преко 
Студентског парламента, односно својих 
представника учествују у раду: Савета школе 
(три представника), Стручних органа Школе 
(Наставно веће и Савет за акредитацију и 
обезбеђење квалитета), када се расправља и 
одлучује о питањима која се односе на: 
осигурање квалитета наставе, реформу 
студијских програма, анализу ефикасности 
студирања и утврђивање ЕСПБ 
бодова.Неактивност Студентског парламента 
утиче на то да они своје право не користе. 

Статут БП, члан 46, 53-55; Документи 
система менаџмента квалитетом.  

Захтев је 
испуњен.  

 
Стандард 14 : Систематско праћење и периодична провера квалитета 

  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обезбеди податке потребне за 
упоређивање са страним 
високошколским установама у 
погледу квалитета 

Школа нема у потребном обиму обезбеђене 
податке потребне за упоређивање са страним 
високошколским установама у погледу 
квалитета 

Извештај о преиспитивању 
студијског програма 

Захтев је 
делимично 
испуњен 

Сагледати начин и 
створити услове за 
обезбеђење података 
потребних за 
упоређивање са страним 
високошколским 
установама у погледу 
квалитета 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обавља периодична 
самовредновања и проверу нивоа 
квалитета током којих проверава 
спровођење утврђене стратегије и 
поступака за обезбеђење 
квалитета као и достизање 
жељених стандарда квалитета 

Самовредновање је у систему менаџмента 
квалитетом Школе предвиђено као један од 
поступака мерењa, вредновањa и анализe рада 
установе. Школа обавља периодична 
самовредновања и проверу нивоа квалитета 
током којих проверава спровођење утврђене 
стратегије и поступака за обезбеђење 
квалитета као и достизање жељених стандарда 
квалитета у периодима не дужим од три 
године. 

Резултати самовредновања из 2006. 
године; 
МП-ПР-005, Самовредновање; 
Програм и план самовредновања за 
2009. 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора да 
обезбеди услове и 
инфраструктуру за редовно, 
систематско прикупљање и 
обраду података потребних за 
оцену квалитета у свим 
областима које су предмет 
самовредновања 

Школа ефективном и ефикасном применом 
пословне документације и упостављеног 
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. 

 Пословна документа, Документа 
система менаџмента квалитетом, 
Пословна агенда. 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора да 
обезбеди спровођење утврђених 
стандарда и поступака за 
оцењивање квалитета и обављање 
свих задатака како је у том 
процесу имају субјекти у систему 
обезбеђење квалитета те 
установе. 

Деловање Школе се одвија кроз мрежу 
процеса, чији су описи садржаја процеса, 
интеракција, носиоци и извршиоци описани су 
у одговарајућим процедурама и 
упутствима.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. 

Пословник о квалитету, 
БП-УП-001, Израда документације 
система менаџмента квалитетом, 
Документи система менаџмента 
квалитетом, 
Пословна агенда. 

Захтев је 
испуњен.   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора 
континуирано и систематски да 
прикупља потребне информације 
о обезбеђењу квалитета и врши 
периодичне провере у свим 
областима обезбеђења квалитета 

Школа заснива своју политику квалитета на 
успостављању система менаџмента квалитетом 
који има имплементиран принцип непрестаног 
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. 

 Пословник о квалитету, тачка 9. 
МП-ПР-001, Интерне провере, 
Извештај о интерним проверама за 
2008. и 2009. годину. Документи 
система менаџмета квалитетом и 
одговарајући извештаји, Пословна 
агенда. 

Захтев је 
испуњен.   

Са резултатима самовредновања 
високошколска установа мора да 
упозна наставнике и сараднике 
преко катедри и стручних органа, 
студенте преко студентских 
организација, Комисију за 
акредитаицију и проверу 
квалитета и јавност 

Нацрт Извештаја о самовредновању 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. Саставни део 
записника су примедбе и ставови из јавне 
расправе. Предлог извештаја се разматра на 
Наставном већу Школе, а усваја га Колегијум. 
Извештај о самовредновању потписују 
чланови радног тима. Извештај о 
самовредновању се презентује Савету школе и 
доставља Студентском парламенту.  

 МП-ПР-005, Самовредновање Захтев је 
испуњен.   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Самовредновање мора да се 
спроводи најмање једном у три 
године 

Самовредновање се спроводи најмање једном 
у три године. Самовредновање је у систему 
менаџмента квалитетом Школе предвиђено као 
један од поступака мерењa, вредновањa и 
анализe рада установе.  

 Резултати самовредновања из 
2006. године; МП-ПР-005, 
Самовредновање; Одлука о 
покретању поступка 
самовредновања од 30.11.2009. 
Програм и план самовредновања за 
2009, Пословна агенда. 

Захтев је 
испуњен.   

У периодичним 
самовредновањима обавезно 
мора да укључи резултате 
анектирања студената 

У периодичним самовредновањима укључени 
су резултати анкетирања студената. 

 МП-ПР-005, Самовредновање; 
Програм и план самовредновања за 
2009. 

Захтев је 
испуњен.   
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4.2. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
 

4.2.1. Стандарди за акредитацију установе 
 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Основни задаци високошколске установе морају 
бити објављени у одговарајућој публикацији 
установе 

Мисија и Визија се објављују на Интернет 
страници у Пословнику о квалитету и 
Стратешком плану 

Интернет, Пословник о квалитету и 
Стратешки план 

Захтев је 
испуњен.  

Циљеви морају бити конкретни, оствариви и 
мерљиви и у складу са расположим 
могућностима  

Циљеви су конкретни и мерљиви и 
редовно се прати њихова реализација и 
врши њихово преиспитивање 

Стратешки план, Циљеви квалитета, 
БП-ПР-003 Пословно планирање 

Захтев је 
испуњен.   

Циљеви морају ближе да одређују делатност 
високошколске установе Циљеви ближе одређују делатност школе Стратешки план, Циљеви квалитета Захтев је 

испуњен.   
Циљеви високошколске установе одређују 
конкретне резултате које та високошколска 
установа жели да оствари и представљају основу 
за контролу њеног рада 

Циљеви су конкретни и мерљиви и 
редовно се прати њихова реализација и 
врши њихово преиспитивање. 

Стратешки план, Циљеви квалитета, 
БП-ПР-003 Пословно планирање 

Захтев је 
испуњен.   

Циљеви високошколске установе произилазе из 
основних задатака 

Циљеви се доносе на основу основних 
задатака у склопу поступка пословног 
планирања. 

БП-ПР-003 Пословно планирање Захтев је 
испуњен.   

Основне задатке високошколске установе 
утврђује орган управљања високошколске 
установе 

Савет школе, у складу са Статутом и 
другим нормативним актима утврђује 
основне задатке 

Статут, Пословник о раду Савета, 
БП-ПР-003 Пословно планирање  

Захтев је 
испуњен.   

Све активности високошколске установе, а 
посебно развој студијских програма, морају бити 
у складу са утврђеним основним задацима и 
циљевима високошколске установе 

Све активности школе, дефинисане мапом 
процеса, се прате и вреднују у односу на 
постављене циљеве, а посебно развој 
студијских програма  

Документовани систем менаџмента 
квалитетом, Пословник о квалитету, 
Начела о настави 

Захтев је 
испуњен.   

Установа има утврђене основне задатке и 
циљеве који су у складу са циљевима високог 
образовања, који су утврђени законом. 

Београдска политехника има утврђене 
основне задатке и циљеве који су у складу 
са циљевима високог образовања 

Мисија, Визија и Изјава о политици 
квалитета, Начела о настави 

Захтев је 
испуњен.   
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Високошколска установа мора да вреднује 
сврсисходност задатака и циљева у процесу 
планирања и расподеле средстава 

Школа вреднује сврсисходност задатака и 
циљева у процесу планирања и расподеле 
средстава  

БП-ПР-003 Пословно планирање, 
Сратешки план, Циљеви квалитета, 
оперативни планови 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора периодично да 
преиспитује своје основне задатке и циљеве 

У склопу пословног планирања редовно, 
годишње се преиспитују циљеви. 

БП-ПР-003 Пословно планирање, 
Извештај о пословном планирању 

Захтев је 
испуњен.   

 
Стандард 2: Планирање и контрола  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора 
периодично да преиспитује своје 
основне задатке и циљеве 

Годишњи план рада Колегијума, 
Пословна агенда садржи термине и 
садржај контроле остварења циљева 

Пословна агенда, QМС Испуњен   

Планирање мора бити засновано на 
систематичном и сталном 
прикупљању података и њиховој 
стручној анализи 

Планирање је засновано на 
релевантним подацима који се 
генеришу кроз примену QМС-а 

БП-ПР-003 Пословно планирање, 
Извештај о СWОТ анализи, 
Извештај о стратешким питањима, 
Анализа перформанси, Преглед 
скенирања окружења 

Захтев је 
испуњен.   

Планирање мора да се врши на 
основу анализе унутрашњих и 
спољашњих чинилаца 

У поступку планирања обезбеђени 
су интерни и екстерни фактори 

БП-ПР-003 Пословно планирање, 
Извештај о СWОТ анализи, 
Извештај о стратешким питањима 

Захтев је 
испуњен.   

Резултати планирања су плански 
документи  

Школа годишње доноси, прати, и 
преиспитује планска документа  

БП-ПР-003 Пословно планирање, 
Стратешки план, Циљеви 
квалитета, оперативни планови 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора да 
има прописан поступак 
краткорочног и дугорочног 
планирања 

Пословно планирање, дугорочно и 
краткорочно је успостављено у 
оквиру QМС 

Документовани QМС Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора да 
састави извештај о резултатима 
спроведене контроле  

Документовани QМС предвиђа 
велики број извештаја, записника и 
сличних записа 

Документа QМС-а, Пословна 
агенда 

Захтев је 
испуњен.   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
врши планирање и контролу 
резултата свих облика образовних, 
научних,уметничких, истраживачких 
и стручних активности у оквиру 
своје делатности 

Системом менаџмента квалитетом 
обезбеђено је планирање и 
контролу резултата свих облика 
образовних, научних,уметничких, 
истраживачких и стручних 
активности 

Документовани систем 
менаџмента квалитетом 

Захтев је 
испуњен. 

Наставити започети рад на 
успостављању система 
управљања научним,уметничким, 
истраживачких и стручних 
активности (Комисија за 
НИУиСР). 

Високошколска установа мора 
редовно да преиспитује 
делотворност спроведеног 
планирања и контроле и ради на 
њиховом унапређењу 

У QМС-у је уграђен принцип 
ПДЦА у свим процесима Документовани систем QМС Захтев је 

испуњен.   

Високошколска установа мора 
редовно и систематично контролише 
испуњавање основних задатака, при 
том дајући приоритет остварењу 
образовних циљева 

Школа редовно и систематично 
контролише испуњавање основних 
задатака, при том дајући приоритет 
остварењу образовних циљева 

Пословна агенда, QМС, Начела о 
настави 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа врши 
поређење резултата са резултатима у 
претходном периоду и са 
резултатима сличних 
високошколских установа у земљи и 
свету 

Школа врши поређење садашњих и 
претходних резултата. Не постоје 
основе за потпуно успостављање 
бенчмаркинга. Скенирање 
окружења се спроводи уместо 

Сви извештаји имају и поређење 
резултата са резултатима 
претходног периода. Извештај о 
скенирању окружења.  

Захтев је 
испуњен.  

 



 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  
Прилог 2: Оцена испуњености стандарда за акредитацију 

 
Страна: 47 од  113 

Ознака: 
СК-08-04 

 
 

 47

Стандард 3: Организација и управљање  

Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 
Високошколска установа има 
организациону структуру и 
систем управљања који 
обезбенују постизање 
задатака и циљева 
високошколске установе. 

У школи је успостављена ефективна организациона 
структура Статут, Пословник о квалитету Захтев је 

испуњен.   

Високошколска установа мора 
да периодично оцењује рад 
органа управљања, стручних 
органа и студентског 
парламента  

Годишње се извештава, вреднује и преиспитује рад 
Савета школе и Наставног већа. Потребно је 
успоставити ову праксу и за Колегијум, координаторе 
студијских програма и Студентског парламента.  

Извештај о раду Савета, Извештај 
о раду Наставног већа, Извештај о 
раду координатора и Извештај о 
раду студентског парламента 

Захтев је 
испуњен.  

Овлашћења и одговорности 
органа управљања, стручних 
органа високошколске 
установе, као и студентског 
парламента морају бити 
утврђени су статутом 
високошколске установе 

Овлашћења и одговорности органа управљања, 
стручних органа, као и студентског парламента 
утврђени су Статутом Школе(Члан 22 – Савет; члан 32 – 
директор, члан 45 –Колегијум, члан 49 – Наставно веће, 
члан 52 – Координатор одсека, члан 53 – Савет за 
акредитацију и обезбеђење квалитета,, члан 60 – 
Студентски парламент).Овлашћења и одговорности 
Колегијума као стручног органа нису довољно прецизно 
дефинисани. 

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама и 
допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 
36/2 од 25.2.2009. и 36/9 од 
4.9.2009. 

Захтев је 
испуњен 

Дефинисати 
надлежност 
Колегијума. 
Унапредити 
надлежности и 
састав Савет за 
акредитацију и 
обезбеђење 
квалитета.  
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Стандард 4: Студије  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Високошколска установа мора 
стално да развија, унапређује и 
преиспитује садржаје својих 
студијских програма 

Садржај студијског програма се перманентно 
развија, унапређује и преиспитује 

Процедура ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских 
програма; Извештај о преиспитивање студијског 
програма,Извештаји са састанака наставника 
стручно-апликативних предмета 

Захтев је 
испуњен   

Између различитих студијских 
програма може се вршити 
преношење ЕСПБ бодова 

Омогућено је преношење ЕСПБ бодова 
између различитих студијских програма  

Студијски програм, Статут Београдске 
политехнике, Правилник о студијама 

Захтев је 
испуњен   

Квалификације које означавају 
завршетак основних струковних 
студија стичу само они студенти: 

Студенти током студирања на основним 
струковним студијама стичу знања која их 
оспособљавају за: коришћење стручне 
литературе, примену знања и разумевање у 
професији, преношење знања на друге, 
наставак студија и за укључивање у тимски 
рад на решавању стручних задатака. Само 
успешни студенти који су стекли наведена 
знања и завршили основне струковне студије 
стичу адекватне квалификације. 

Студијски програм и Извештај о преиспитивању 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Квалификације које означавају 
завршетак специјалистичких 
струковних студија стичу само 
они студенти: 

Студенти током студирања на 
специјалистичким струковним студијама 
стичу знања која им обезбеђују да интегришу 
стечена знања и вештине примене 
савремених метода за праћење технолошког 
процеса производње и прераде пластичних 
маса и гуме квалитета производа, примене 
рачунара у пројектовању и реализовању 
пројеката, унапређења појединих процеса 
прераде и примене полимера. На 
специјалистичким студијама се стичу 
допунска знања, која нису била предмет 
изучавања на основним студијама. Имајући у 
виду брз напредак у појединим техникама 
прераде полимера за освајање нових врста 
производа, од велике су важности савремена 
знанја и познаванје нових машина за прераду 
пластичних маса и гуме  

Студијски програми ССС и Извештај о њиховом 
преиспитивању 

Захтев је 
испуњен    

Обим студија мора бити изражен 
збиром ЕСПБ бодова 

Обим студија изражен је збиром ЕСПБ 
бодова 

Књига предмета, Документација студијског 
програма, Наставни план Структура ЕСПБ по 
годинама студија,ВО-ПР-011, Одређивање 
бодовне вредности предмета 

Захтев је 
испуњен   

Садржај квалификација и диплома 
појединих врста и нивоа студија 
морају да одговарају карактеру и 
циљевима студијских програма 

Садржај квалификација и диплома 
одговарају карактеру и циљевима студијских 
програма 

Студијски програм Захтев је 
испуњен    

Сваки предмет из студијског 
програма мора бити исказан 
бројем ЕСПБ бодова 

Сви предмети студијског програма исказани 
су одговарајућим бројем ЕСПБ бодова Студијски програм Захтев је 

испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Студијски програми 
високошколске установе морају 
бити у складу са основним 
задацима и циљевима и да служе 
испуњењу циљева и основних 
задатака 

Студијски програм је у складу са основним 
задацима и циљевима и служи испуњењу 
циљева и основних задатака 

Документација СП, Изјава о политици квалитета, 
Мисија и визија Београдске политехнике 

Захтев је 
испуњен   

Студијски програми морају имати 
усклађену структуру одговарајуће 
ширине и дубине и примерене 
методе учења 

Студијски програм има усклађену структуру 
одговарајуће ширине и дубине и примерене 
методе учења 

Књига предмета, Документација студијског 
програма 

Захтев је 
испуњен   

У преиспитивању студијских 
програма одлучујућу улогу има 
наставно особље 

Наставници и сарадници на студијском 
програму су главни носиоци у 
преиспитивању студијског програма 

ВО-ПР-007 Преиспитивање студијских програма, 
Извештај о преиспитивање студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Циљеви морају да укључују 
постизање одређених знања и 
стручности и методе за њихово 
стицање 

Студијски програми имају јасно дефинисане 
циљеве који укључују постизање знања и 
стручности и методе за њихово стицање 

Студијски програм  Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди потребне услове 
студентима за успешно 
савладавање студијских програма 

Београдска политехника обезбеђује потребне 
услове студентима за успешно савладавање 
студијског програма 

Документација за акредитацију студијског 
програма, ВО-ПР-009,Планирање реализације 
наставе, Наставни календар (ВО-УП-002, Израда 
Наставног календара) 

Захтев је 
испуњен    

Високошколска установа мора 
непрекидно и систематски да 
прати успех студената и њихово 
напредовање на сваком од 
студијских програма које изводи и 
да предузима мере подршке у 
случају незадовољавајућег успеха 
студената 

Школа непрекидно и систематски прати 
успех студената и њихово напредовање на 
студијском програму и предузима мере 
подршке у случају незадовољавајућег успеха 
студената 

Преглед параметара напредовања студената у 
школској 2008/2009. год. (ВО-УП-006, Праћење 
напредовања студената). Извештај о праћењу 
напредовања студената 

Захтев је 
испуњен   

Минимално учешће оцене коју 
студент добија током наставе у 
укупној оцени је 30%, а 
максимално 70% 

За сваки предмет обезбеђено је да учешће 
предиспитних обавеза у укупној оцени буде 
минимално 30%, а максимално 70% 

Студијски програм, Наставни програм предмета Захтев је 
испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Укупна оцена студента на једном 
предмету може да се састоји од 
оцене коју је студент добио за 
предиспитне обавезе и за показано 
знање на испиту 

Оцена се формира на основу успеха 
постигнутог на предиспитним обавезама и 
успеха на испиту 

ВО-ПР-001,Извођење наставе,ВО-ПР-002, 
Поступак оцењивања студената,Преглед 
параметара напредовања студената у школској 
2008/2009. години, студијски програм, Наставни 
програм предмета 

Захтев је 
испуњен    

Успешност студента у 
савлађивању појединог предмета 
мора се непрекидно пратити и 
вредновати током извођења 
наставе 

У току наставе прати се и вреднује 
успешност студената у савлађивању 
појединих предмета  

ВО-ПР-001,Извођење наставе ВО-ПР-002Поступак 
оцењивања студената,Преглед параметара 
напредовања студената у шк.2008/09. (Праћење 
напредовање студената), Извештај о 
преиспитивању СП за шк. 2008/09. (ВО-ПР-007, 
Преиспитивање студијских програма), Извештај о 
вредновању ОП, (ВО-ПР-004), Вредновање 
образовног процеса). 

Захтев је 
испуњен    

Високошколска установа мора да 
обезбеди потребну техничку 
опрему за савремено извођење 
наставе у складу са потребама 
студијског програма 

Школа обезбеђује потребну техничку опрему 
за савремено извођење наставе у складу са 
потребама студијског програма 

Књига предмета,Документација за акредитацију 
студијског програма,Извештај о преиспитивању 
СП за шк. 2008/09.(ВО-ПР-007), БП-ПР-
003,Пословно планирање,ВО-ПР-009, Планирање 
реализације наставе, ВО-ПР-001,Извођење 
наставе, ВО-ПР-005, Извођење практичне наставе, 
Пројекат за развој лабораторија, Извештај о стању 
пословно информационог система 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа која 
нуди више студијских програма 
мора да осигурава да сви програми 
испуњавају основне стандарде 
квалитета и да између њих постоји 
потребан степен усаглашености 

Сви студијски прогами су акредитовани и 
испуњавају стандарде квалитета. Међусобно 
су усаглашени у погледу организације, 
начина реализације и садржаја појединих 
обавезних и изборних предмета  

Студијски програми  Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
објављује циљеве сваког од 
студијских програма који 
остварује 

Циљеви студијског програма се објављују у 
документу Студијски програм  Студијски програми  Захтев је 

испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Високошколска установа мора 
редовно да планира и вреднује 
резултате својих студијских 
програма које је засновано на 
утврђеним циљевима и 
расположивим средствима 

Школа редовно врши Вредновање 
образовног процеса према процедури СМК 

ВО-ПР-004: Вредновање образовног процеса 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора 
систематично и ефективно да 
планира, спроводи, надгледа, 
вреднује и унапређује квалитет 
студијских програма 

Студијски програм се планира према 
процедури за развој студијских програма, а 
спроводи се према Наставном календару за 
школску годину. Квалитет студијског 
програма се надгледа, вреднује и унапређује 
кроз поступак преиспитивања студијских 
програма и вредновања образовног процеса. 

Наставни календар 
ВО-ПР-007: Развој студијских програма 
Извештај о преиспитивању студијских програма 
Извештај о вредновању образовног процеса 

Захтев је 
испуњен   

 

Стандард 5: Научноистраживачки и уметнички рад  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да обавља и 
подстиче издавачку делатност у складу са својим 
могућностима 

Школа обавља и подстиче ИД 
кроз захтеве за планирање ИД 
и Критеријуме за избор 
наставника 

Извештај о раду издавачке 
делатности; Критеријуми за 
избор и вредновање наставног 
особља. 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да подстиче и 
обезбеђује услове наставном особљу да се активно 
бави научноистраживачким, уметничким и 
стручним радом и да што чешће објављује 
резултате тог рада 

Подстиче кроз захтеве за 
планирање НИУиСР и 
Критеријуме за избор 
наставника 

Планови НИУиСР и 
Критеријуми за избор и 
вредновање наставног особља. 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да утврди поступак и 
критеријуме за систематско праћење и оцењивање 
обима и квалитета научноистраживачког,односно 
уметничког рада наставног особља 

Школа има утврђене 
критеријуме за вредновање 
НИУиСР кроз избор 
наставног особља  

Критеријуми за избор и 
вредновање наставног особља 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора непрекидно да 
осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке и уметничке, стручне и друге 
врсте програма,као и националне и међународне 
пројекте. 

Школа континуирано планира 
реализацију појединих 
НИУиС програма и пројеката. 

Планови и извештаји о 
реализацији НИУиСР 

Захтев је 
делимично 
испуњен  

Створити кадровске и 
материјалне услове за 
обимније ангажовање 
Школе на осмишљавању и 
стварању услова за 
НИУиСР. 

Знања до којих високошколска установа долази 
спровођењем научноистраживачког и уметничког 
рада морају се укључити у наставни процес 

Знања до којих се долази 
реализацијом НИУиСР 
укључују се у наставни процес 
кроз актуелизацију наставних 
садржаја и израду 
семинарских радова 

Преиспитивање СП. Књига 
предмета. Извештај о 
вредновању образовног 
процеса. 

Захтев је 
испуњен  

Садржај и резултати научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада установе морају бити 
усклађени са циљевима високошколске установе и 
са националним и европским циљевима и 
стандардима високог образовања 

Правилник о наставницима и 
сарадницима је усаглашен са 
препорукама НСВО за избор 
наставника 

Правилник о наставницима и 
сарадницима;Препоруке НСВО 
за избор наставника. 

Захтев је 
испуњен   

 

Стандард 6. Наставно особље  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Колективна настава организује се за групу до 
300 студената 

У Школи се организује настава за групу до 
300 студената  Наставни календар Захтев је испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да обезбеди 
довољан број асистената за квалитетно 
извођење студијских програма и континуално 
подмлађивање наставничког кадра 

Школа обезбеђује сараднике за квалитетно 
извођење студијских програма и континуално 
подмлађивање наставничког кадра. Тренутно 
се на школовању налази два сарадника који су 
завршили специјалистичке струковне студије, 
један сарадник на магистарским студијама, 
два сарадника на докторским студијама и 
седам предавача и један сарадник на 
докторатима. Међутим, после усклађивања 
студисјког програма са Препорукама и 
допунским упутствима за припрему 
документације за акредитацију број сарадника 
треба накадно преиспитати. 

Систеамтизација 
радних места и 
Персонални досијеи 
запослених 
Извештај о 
образовању, стручном 
оспособљавању и 
усавршавању 

Захтев је испуњен  

Уради Елаборат о 
унапређењу 
студијских 
програма. 
Додатно 
ангажовати 
сараднике из 
наставних база. 

Квалификације се доказују дипломама, 
објављеним радовима, уметничким делима, као 
и евиденцијом о педагошким квалитетима и 
одговарајућем професионалном искуству 

Квалификације се доказују дипломама, 
објављеним радовима, уметничким делима, 
као и евиденцијом о педагошким квалитетима 
и одговарајућем професионалном искуству. 
Квалификације су доказане кроз процес 
избора у наставничка звања или у Школи или 
у другој акредитованој високошколској 
установи 

Систематизација 
радних места и 
Персонални досијеи 
запослених 

Захтев је испуњен   

Наставник може да остварује просечно 180 
часова активне наставе (предавања, 
консултације, вежбе, практичан рад и теренски 
рад) годишње, односно 6 часова недељно 

Наставник остварује просечно мање од 180 
часова активне наставе (предавања, 
консултације, вежбе, практичан рад и 
теренски рад) годишње, односно 6 часова 
недељно. На нивоу школе наставник је 
просечно оптерећен са 4,9 сати 
недељно.Међутим, после усклађивања 
студисјког програма са Препорукама и 
допунским упутствима за припрему 
документације за акредитацију овај захтев 
треба накнадно преиспитати. 

Документација за 
акредитацију 
студијских програма  

Захтев је испуњен  

Уради Елаборат о 
унапређењу 
студијских 
програма. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Наставно особље компетентно остварује 
студијске програме и испуњава остале 
додељене задатке 

Сви наставници су прошли процес избора у 
наставничка звања, или у Школи или у другој 
акредитованој високошколској установи, чиме 
се доказује њихова компетентност 

Систематизација 
радних места и 
Персонални досијеи 
запослених 

Захтев је испуњен   

Научне, уметничке и стручне квалификације 
наставног особља морају одговарати образовно-
научном, односно образовно-уметничком пољу 
и нивоу њихових задужења 

Научне, уметничке и стручне квалификације 
наставног особља одговарају образовно-
научном, односно образовно-уметничком 
пољу и нивоу њихових задужења.  
Сви наставници су прошли процес избора у 
наставничка звања, или у Школи или у другој 
акредитованој високошколској установи 

Систематизација 
радних места и 
Персонални досијеи 
запослених 
Извештај о праћењу и 
вредновању наставног 
особља 

Захтев је испуњен   

Од укупног броја наставника потребних за 
обављање наставе по годинама студија за 
студијски програм за који се тражи дозвола за 
рад, академије струковних студија и високе 
школе струковних студија, изузев у пољу 
уметности, морају да имају најмање 50% 
наставника са стеченим научним називом 
доктора наука 

У односу на стање наставника у просецу 
акредитације докторате су стекли др Боривоје 
Родић, стално запослени професор и др Дејан 
Миленковић, професор ангажован са друге 
установе, чиме је побољшана структура 
наставника са докторатом. 
Од укупно 30 наставника ангажованих у ТТ 
пољу њих 16 је са докторатом, што је 53%. У 
наредном периоду треба очекивати 
побољшање структуре пошто тренутно 7 
наставника и сарадника ради докторске 
дисертације.  

Систематизација 
радних места и 
Персонални досијеи 
запослених 

Захтев је испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Од укупног броја потребних наставника 
најмање 70% мора бити у сталном радном 
односу са пуним радним временом од укупног 
броја предмета на студијском програму за који 
се тражи дозвола за рад, а за студијске 
програме у пољу уметности тај број не може 
бити мањи од 50%. 

У односу на стање наставника у процесу 
акредитације у стални радни однос примењни 
су др Драгослав Угарак, др Драгутин 
Јовановић и у звање предавача бирани је мр 
Весна Аливојводић и Јелена Дробац, чиме је 
побољшана структура стално запослених 
наставника. Од укупно 30 наставника у ТТ 
пољу три наставника нису у сталном радном 
односу, док је један ангажован са 20%, чиме је 
испуњен захтев да је више од 70% је у сталном 
радном односу са пуним радним временом од 
укупног броја предмета на студијском 
програму. Заза студијске програме у пољу 
уметности тај број прелази 50%, односно од 
15 наставника стално је заплено 12. 

Документација за 
акредитацију 
студијских програма и 
Распоред наставника 
по предметима за 
школску годину 

Захтев је испуњен  

Уради Елаборат о 
унапређењу 
студијских 
програма. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Сваки сарадник може да остварује просечно 
300 часова активне наставе годишње, односно 
просечно 10 часова активне наставе недељно, 
осим у пољу уметности 

 У реализацији вежби на студијском програму 
учествују и наставници и сарадници. Број 
сарадника је тренутно довољан да покрива 
укупан број часова наставе на студијским 
програмима. Међутим, како имамо обавезу да 
у студијским програмима планирани фонд од 
22 часа за стручну праксу избацимо из 
оптерећења наставе, треба очекивати мањак 
сарадника за реализацију вежби. 
Када наставник реализује вежбе до сада се 
рачунало да час вежби одговара часу 
предавања, међутим према препорукама и 
допунским упутствима за припрему 
акредитације два часа вежби одговара једном 
часу предавања, осим у пољу уметности. 
Сваки сарадник на реализацији текућих 
студијских програма у ТТ пољу остварује 
просечно испод 10 часова активне наставе 
недељно, осим у пољу уметности, где је 
просек 22 сата 

Распоред наставника 
по предметима за 
школску годину 
Систематизација 
радних места,  
Персонални досијеи 
запослених 
Препоруке и допунска 
упутства за припрему 
документације за 
акредитацију, 
септембар 2007. 

Захтев је испуњен  

Уради Елаборат о 
унапређењу 
студијских 
прогарама. 

Укупан број наставника мора бити довољан да 
покрије укупан број часова наставе на 
студијским програмима које установа реализује 

Укупан број наставника је довољан да покрије 
број часова на студијским програма. Међутим, 
после усклађивања студијског програма са 
Препорукама и допунским упутствима за 
припрему документације за акредитацију овај 
захтев треба накнадно преиспитати. 

Документација за 
акредитацију 
студијских програма  

Захтев је испуњен  

Уради Елаборат о 
унапређењу 
студијских 
програма. 



 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  
Прилог 2: Оцена испуњености стандарда за акредитацију 

 
Страна: 58 од  113 

Ознака: 
СК-08-04 

 
 

 58

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Установа мора да обезбеди наставницима и 
сарадницима услове за научни, уметнички и 
истраживачки рад, учешће на домаћим и 
међународним научним скуповима, 
прикупљање потребне литературе, планирање и 
извођење истраживања 

Наставницима и сарадницима обезбеђени су 
услови за учешће на домаћим и међународним 
научним скуповима, прикупљање потребне 
литературе. Правилником о образовању, 
стручном оспособљавању и усавршавању, на 
основу одредби Закона о високом образовању, 
Закона о раду и Посебног колективног уговора 
за виоко образовање, утврђена је обавеза 
доношења Плана образовања, стручног 
оспособљавања и усавршавања наставног 
особља у оквиру кога се планира учешће на 
домаћим и међународним 
научним,уметничким и стручним 
скуповима.Овим Правилником, као и 
Правилником о раду, утврђено је: одобравање 
плаћеног одсуства, плаћања трошкова 
котизација и других трошкова наставницима и 
сарадницима, ради учешћа на овим 
скуповима.Упутством за набавку књига и 
друге литературе, односно библиотечке грађе 
утврђено је да се набавка истих прибавља и на 
основу предлога наставника и 
сарадника.Услови за научни,уметнички 
истраживачки рад обезбеђују се и 
реализацијом пројеката на начин и по 
поступку утврђеним Правилником о 
реализацији пројеката, као и учешћем на 
научностручним трибинама које се одржавају 
у Школи, сходно одредбама Правилника о 
организацији и функционисању 
научностручне трибине.  

Закон о високом 
образовању, Закон о 
раду,Посебан 
колективни уговоро за 
високо образовање, 
Правилник о 
образовању, стручном 
оспособљавању и 
усавршавању, бр. 36/8 
од 14.4.2009,Упутство 
за набавку књига и 
друге литературе, 
односно библиотечке 
грађе, бр. 392 од 
1.7.2008.Планови 
образовања, стручног 
оспособљавања и 
усавршавања, 
Извештаји о 
реализацији планова, 
Евиденција 
образовања, стручног 
оспособљавања и 
усавршавања,у 
Секретаријату, Анкете, 
дезидерати за набавку 
литературе у 
Библиотеци 
Правилник о 
реализацији пројеката, 
бр. 79/24 од 
10.10.2008. са 
Правилником о 
изменама и допунама 
бр. 36/3 од 
25.2.2009.Регистар 
пројеката у 
Секретаријату, 
Правилник 
организацији

Захтев је испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

За основне студије група за предавања има до 
180 студената, група за вежбе до 60 студената, 
и група за лабораторијске вежбе до 20 
(Допуна за ТТ поље) 

Школа је организовала наставу у групама од 
највише: за предавања до 180 (196) студената, 
за вежбе до 60 (66) студената, и за 
лабораторијске вежбе до 20 (22) 

Наставни Календар за 
школску годину Захтев је испуњен   

Недељно и годишње оптерећење сарадника 
зависи од специфичности студијског програма, 
задужења сарадника и звања сарадника 
утврђеног у складу са општим актом 
високошколске установе 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Недељно и годишње оптерећење сарадника 
зависи од специфичности студијског 
програма, задужења сарадника и звања 
сарадника утврђеног у складу са Правилником 
о расподели радног времена... 

Правилник о 
расподели радног 
времена 

Захтев је испуњен   

У зависности од врсте и природе предмета 
величина групе је од два до 20 студената 

Школа не обезбеђује адекватну величину 
група на предметима Графички дизајн 1 и 2, 
Писмо, Амбалажа 

Наставни календар Захтев је делимично 
испуњен 

Преиспитати 
величину група 

 

Стандард 7. Ненаставно особље  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да има 
најмање једног извршиоца са високим 
образовањем на пословима 
информационог система 

 Има 1 извр. Систематизација/Угов. о раду Захтев је испуњен   

Високошколска установа мора да има 
најмање једног библиотекара Школа има једног библиотекара Персонални досије библиотекара у 

Секретаријату Захтев је испуњен    

Високошколска установа мора да има 
најмање једног извршиоца – 
дипломираног правника – на 
пословима секретара 

Школа има једног извршиоца 
дипломираног правника на пословима 
секретара 

Персонални досије секретара који се 
налази у Секретаријату Захтев је испуњен    
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да има 
ненаставно особље које својим 
стручним и професионалним радом 
обезбеђује успешну реализацију 
студијских програма, основних 
задатака и циљева студијских 
програма високошколске установе 

1. Ненаставно особље које својим 
стручним и професионалним радом 
обезбеђује пружање подршке успешној и 
квалитетној реализацији студијских 
програма обезбеђује сe:утврђивањем 
организационих јединица у оквиру којих 
се обављају финансијско-материјални, 
помоћно-технички, управно-правни, 
административно-технички, послови 
обезбеђења квалитета и други послови из 
делокруга рада Школе, као и делокруг 
рад сваке организационе јединице, 
Статутом Школе и Правилником о 
организацији и систематизацији 
послова;утврђивањем послова који се 
обављају у свакој организационој 
јединици са детаљним описом радних 
задатака који се обављају у оквиру 
послова Правилником о организацији и 
систематизацији послова,утврђивањем 
услова за обављање послова, односно 
услова за заснивање радног односа 
Правилником о организацији и 
систематизацији послова,заснивањем 
радног односа са лицима која испуњавају 
услове за рад на пословима утврђене 
Правилником о организацији и 
систематизацији послова утврђивањем 
обавеза и одговорности запослених на 
радном месту и недозвољених понашања 
Правилником о организацији и 
систематизацији послова, Правилником 
о раду, Кодексом професионалне 
етике,утврђивањем поступака за 
предузимање корективних и 
превентивних мера у раду на начин и по 
поступку утврђеним МП-ПР-002 
Корективне и превентивне 
мере,утврђивањем неусаглашености у 
раду на начин и попоступку утврђеним

Статут, бр. 416/3 од 16.11.2006. 
године, са одлукама о изменама и 
допунама бр. 79/20 од 10.10.2008, 36/2 
од 25.2.2009. и 36/9 од 
4.9.2009.Правилник о организацији и 
систематизацији послова, бр. бр. 216 
од 18.4.2006. са Правилником о 
изменама и допунама бр. 291/4 од 
20.9.2006, 291/6 од 30.11.2006, 79 од 
14.2.2008, 79/4 од 27.3.2008, 79/19 од 
од 5.9.2008.Правилник о раду, бр. 209 
од 13.4.2006, са Правилником о 
изменама и допунама, бр 290/12 од 
19.10.2006, бр.79/14 од 9.4.2008, бр 
36/1 од 25.2.2009.Кодекс 
професионалне етике, бр. 79/2 од 
20.3.2009.МП-ПР-002 Корективне и 
превентивне мере МП-ПР-
003Управљањенеусаглашеностима 

Захтев је испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа на којој 
студира до 500 студената, мора да 
организује студентску службу са 
најмање два извршиоца и додатно 
једног извршиоца за 1000 студената и 
још по једног извршиоца на сваких 
наредних 2000 студената. 

Број студената по школским годинама 
варира од 2100-2200 студената. СС у 
свом саставу има 2 извршиоца на 
неодређено радно време, 2 на одређено и 
руководиоца СС. 

Правилник о систематизацији послова 
и радних задатака Захтев је испуњен   

На струковним студијама 
високошколска установа на којој 
студира преко 500 студената мора да 
има једног библиотекара са високим 
образовањем и једног књижничара 

Школа има једног библиотекара са 
високим образовањем и једног 
књижничара.Међутим, запослени 
распоређен на послове књижничара не 
испуњава услове у погледу степена и 
врсте стручне спреме за обављање ових 
послова и нема положен стручни 
испит,(исти не може да полаже због 
неодговарајућег степена и врсте стручне 
спреме) 

Персонални досије библиотекара и 
књижничара, у Секретаријату. Захтев је испуњен  

Пријем 
књижничара који 
испуњава све 
услове за 
обављање послова 
утврђене 
Првилником о 
организацији и 
систематизацији 
послова, по 
одласку у пензију 
постојећег 
књижничара. 

Високошколска установа обезбеђује 
потребне стручне сараднике који 
учествују у извођењу 
лабораторијских, експерименталних и 
теренских вежби на свим нивоима и 
врстама студија. 
(Допуна за ТТ поље) 

Школа обезбеђује потребне стручне 
сараднике који учествују у извођењу 
лабораторијских, експерименталних 
вежби. Међутим, сарадници који 
учествују у образовном процесу у 
организацијама најчешће нису 
ангажовани на основу уговора, (само са 4 
сарадника постоје уговори).  

План реализације практичне наставе за 
семестар 
Извештај о наставним базама 

Захтев је испуњен  

Уговором 
дефинисати 
ангажовање 
сарадник 
наставних база 
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Стандард 8. Студенти  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Број студената који високошколска установа уписује 
мора бити усклађен са кадровским, просторним и 
техничко-технолошким могућностима 

Број студената који се уписује усклађен је са 
кадровским, просторним и техничко-
технолошким могућностима. Међутим, квоте 
које су добијене су веће од тражених 
акредитацијом и треба их преиспитати.  

Документација за 
акредитацију студијских 
програма и 
Дозвола за рад 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да распише конкурс за 
упис на студије који садржи: број студената за одређене 
студијске програме, услове за упис, мерила за 
утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења 
конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на 
утврђени редослед, висину школарине коју плаћају 
студенти чије се студирање не финансира из буџета 

Школа расписује конкурс за упис на студије 
који садржи све потребен елементе  
Конкурс се анлази на сајту Школе  

Заједнички Конкурс који 
расписује Конференција 
директора високих школа и  
сајт politehnika.edu.rs 

Захтев је 
испуњен   

Кандидат за упис на студије првог степена мора да 
полаже пријемни испит или испит за проверу склоности 
и способности, у складу са статутом високошколске 
установе 

Кандидат за упис на основне и 
специјалистичке студије степена полаже 
пријемни испит из теста општег образовања и 
тест из стручног предмета  

Статут Школе 
Конкурс за упис 

Захтев је 
испуњен   

Редослед кандидата утврђује се на основу општег 
успеха постигнутог у средњем образовању и резултата 
на пријемном испиту, односно испиту за проверу 
склоности и способности 

Редослед кандидата утврђује се јединственом 
ранг-листом која се сачињава према општем 
успеху постигнутом у средњем образовању и 
резултатима постигнутим на пријемном 
испиту, односно испиту за проверу склоности 
као што је дефинисано Правилником о 
студијама. 

 
Правилник 
о студијама, члан 18 до 24. 
Конкурс за упис 

Захтев је 
испуњен   
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Стандард 9. Простор и опрема  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Простор који обезбеђује 
високошколска установа за потребе 
наставе и за потребе управе, мора да 
задовољи одговарајуће урбанистичке, 
техничко технолошке и хигијенске 
услове 

Има  Грађевински пројекти, Крфска, Бранкова/ 
Уговори о раду са чистачицама 

Захтев је 
испуњен.  

Простор мора бити у објектима који 
имају потребне грађевинске и 
употребне дозволе 

Има  грађевински пројекти, Крфска, Бранкова Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди простор за административне 
послове и то најмање две канцеларије 
за потребе студентске службе и 
секретаријата 

Акредитација установа и студијских 
програма грађевински пројекти, Крфска, Бранкова Захтев је 

испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди простор за извођење 
наставе, и то: – објекте са најмање 4 
м2 бруто простора по студенту, 
односно 2 м2 по студенту за извођење 
наставе по сменама, осим за поље 
уметности; – амфитеатре, учионице, 
лабораторије, односно друге 
просторије за извођење наставе, као и 
библиотечки простор и читаоницу, у 
складу са потребама образовног 
процеса одређеног образовно-
научног, односно образовно-
уметничког поља; – одговарајући 
радни простор за наставнике и 
сараднике: – место у амфитеатру, 
учионици и лабораторији за сваког 
студента 

Има простор 4 м2 по студенту, односно 
2 м2 по студ. За рад у сменама 

Елаборат о просторним ресурсима Школе,
Уговори о закупу простора. 

Захтев је 
испуњен  

Настојати да се 
простор обједини у 
једну целину и 
отклони недостатак 
диверсификације 
простора. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обезбеди простор за рад студентског 
парламента 

Простор за рад студентског парламента 
је обезбеђен. Парламент је добио на 
коришћење просторију К2-1 у објекту 
Школе у ул. Крфска бр. 7. 

Писменог доказа о додели просторије 
студентском парламенту нема. 

Захтев је 
испуњен  

Формализовати 
фактичко стање 
писменом одлуком о 
додели просторије за 
рад парламента са 
опремом. 

Уколико објекти за потребе наставе и 
управљања нису у власништву 
високошколске установе или јој нису 
дати на коришћење, она мора да 
обезбеди закуп тих објеката за период 
од најмање пет година 

Објекти које Школа користи нису у 
њеном власништву.Школа, у својству 
носиоца права коришћења, користи део 
објекта у Бранковој 17 на основу 
Решења о коришћењу дела зграде 
Министарства просвете РС.У својству 
закупца, користи: објекат у Крфској 7, 
на основу Уговора о коришћењу 
пословног простора закљученог са 
Д.0.0. Институт политехника; део 
објекта ОШ „1300 каплара“, на основу 
Уговора о дугорочној образовној и 
пословној сарадњи са ОШ „1300 
каплара“; ВХА Хемијског факултета, 
на основу Уговора о закупу ВХА, 
кабинет за физику Пољопривредног 
факултета на основу Уговора о 
сарадњи у образовном процесу, 
кабинете Графичке школе 

Решење о коришћењу дела зграде у 
Бранковој 17, бр. 450-03-611/92 од 
3.3.1993. Министарства просвете 
Републике Србије Уговор о коришћењу 
пословног простора у згради у ул. Крфска 
7/I, закључен са Д.О.О Институт 
политехника,бр. у Школи 232 од 
13.4.1993, у Д.О.О. Институт политехника 
41 од 13.4.1993.Уговор о дугорочној 
образовној и пословној сарадњи, закључен 
са ОШ „1300 каплара“, бр. у Школи 96 од 
26.2.2007. а у ОШ „1300 каплара“ 138/07 
од 28.2.2007, сагласност Министарства 
просвете, бр.361-01-00076/2006-04 од 
28.11.2006. Уговор о закупу ВХА, 
закључен са Хемијским факултетом 
Универзитета у Београду, бр. у Школи 663 
од 2.11.2009. а на Хемијском факултету 
1333/1 од 4.11.2009.Уговор о сарадњи у 
образовном процесу, бр. 94 од 25.2.1997. 
са анексима, закључен са 
Пољопривредним факултетом у Београду 
Уговор о дугорочној образовној сарадњи, 
бр. 583 од 17.11.2006.са 
анексима,закључен са Графичком школом, 
Нови Београд  

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обезбеди потребне додатне просторе 
у складу са специфичностима 
уметничких области: радионице, 
лабораторије, галерију за изложбе, 
концертну дворану, тонски и оперски 
студио, позоришну салу, салу за 
пројекцију филмова, ТВ студио и 
неопходну опрему за савремено 
извођење наставе у складу са 
специфичностима уметничких 
области 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Школа је за реализацију студијских 
програма из области дизајна 
обезбедила додатне просторе: атељее, 
радионице, наставне лабораторије, 
наставне кабинете итд.  

Елаборат о просторним ресурсима Школе,
Извештај о наставним базама 

Захтев је 
испуњен  

Једну реномирану 
галерију обезбедити 
уговором за стално 
излагање радова 
студената 

Високошколска установа мора да 
обезбеди простор за извођење наставе 
са најмање 5 м2 нето простора по 
студенту 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Школа је у процесу акредитације 
пријавила простор од 7.183 м2. После 
акредитације раскинут је Уговор са 
БИГЗ-ом од 550 м2, није продужен 
уговор са Факултет ликовних 
уметности, центар за графику и 
визуелне комуникације од 280 м2 и не 
планира се продужетак Уговора са 
Пољопривредни факултет 
Универзитета у Београду, лабораторија 
за физику од 80м2. Сада Школа 
користи бруто укупно 6.273м2. На 
дизајну уписна квота је 235 студента 
односно за три године 705 студената, 
односно потребно је 3525м2 нето 
површине. При разматрању овог 
критеријума потребно је сагледати и 
број студената на Одељењу за 
технологије. 

Елаборат о просторним ресурсима Школе,
Уговори о закупу простора. 

Захтев је 
испуњен  

Настојати да се 
простор обједини у 
једну целину и 
отклони недостатак 
диверсификације 
простора. 
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Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обезбеди покривеност свих 
предмета одговарајућом 
уџбеничком литературом, училима 
и помоћним наставним средствима 

Београдска политехника у високом степену 
обезбеђује покривеност свих предмета 
одговарајућом уџбеничком литературом, 
училима и помоћним наставним средствима 

Правилник о издавачкој делатности, 
Правилник о раду школске 
библиотеке, ВО-ПР-001, Извођење 
наставе, ВО-ПР-004, Вредновање 
образовног процеса; Извештај о 
преиспитивању студијских 
програма;Извештај о раду школске 
библиотеке  

Захтев је у 
великој мери 
испуњен 

Потребно је обезбедити 
одговарајућу уџбеничку 
литературу, учила и 
помоћна наставна 
средства за све 
предмете 

Високошколска установа мора да 
обезбеди најмање једну 
рачунарску учионицу са најмање 
20 рачунара и са приступом 
интернету 

Има /2 учионСа по 16 рачунара  Пројекти Инф.сист/технички 
картони опреме 

Захтев је 
испуњен    

Високошколска установа мора да 
располаже информационом 
опремом, која је неопходна за 
студирање и научноистраживачки 
и уметнички рад 

Има Пројекти Инф.сист/технички картони 
опреме 

Захтев је 
испуњен    

Библиотека мора да располаже са 
најмање 1000 библиотечких 
јединица из области из које се 
изводи наставни процес 

Ако се узму у обзир број књига, али и 
часописа, дипломских радова, мултимедија, 
као и 35000 електронских часописа којима 
имамо приступ преко КОБСОН-а – онда 
имамо приближно 1000 библиотечких 
јединица из области. 

Kњиге инвентара монографских и 
серијских публикација, евиденције, 
лиценце за приступ КОБСОН-у. 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
има библиотеку снабдевену 
литературом која својим нивоом и 
обимом обезбеђује подршку 
наставном процесу и 
научноистраживачком и 
уметничком раду 

Школа има библиотеку снабдевену 
литературом која својим нивоом и обимом 
обезбеђује подршку наставном процесу и 
научноистраживачком и уметничком раду. 
Поред књига библиотека има и часописе, 
дипломске радове, мултимедије као и 35.000 
електронских часописа којима има приступ 
преко КОБСОН-а 

Извештај о раду школске библиотеке Захтев је 
испуњен   
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Високошколска установа мора да 
има одговарајућу библиотеку 
снабдевену потребним 
уџбеницима за извођење наставе, 
као и информационе ресурсе и 
сервисе које користи у циљу 
испуњења основних задатака 

Библиотека, на дан 28.12.2009. поседује 2305 
књига за извођење наставе. Сви уџбеници 
где су аутори наставници Школе налазе се у 
библиотеци. У школској библиотеци 
успостављен је приступ Интернету за 
студенте. Број рачунара у библиотеци је 14, 
један сервер и 13 корисничких рачунара. 

Извештај о раду школске библиотеке Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
обезбеди неопходну обуку 
наставника, сарадника и студената 
у циљу ефективног коришћења 
библиотеке и осталих 
информационих ресурса 

Обука за коришћење библиотечких ресурса 
ресурса врши се путем:појединачне обуке од 
стране библиотекара писмених упутстава у 
вези коришћења база података библиотеке 
(постављене и на компјутерима у читаоници, 
на огласним таблама), информација на сајту 
са упутствима за претрагу,посебних обука 
(КOB-SON, Обука наставника и сарадника за 
коришћење информационих ресурса врши се 
путем интерних обука, као и давањем 
појединачних савета од стране референта за 
информационе ресурсе.Обука студената за 
коришћење информационих ресурса врши се 
кроз саму наставу. 

Информације на сајту, огласним 
таблама, програми и обавештења у 
вези обука у Библиотеци и 
Секретаријату. 

Захтев је 
испуњен  

Наставити са 
реализацијом посебних 
програма обуке и 
одржавања предавања 
од стране библиотекара 
за наставнике и 
студенте у вези 
коришћења 
библиотечких ресурса. 

Учила и помоћна наставна 
средства морају бити расположиви 
на време и у броју довољном да се 
обезбеди нормално одвијање 
наставног процеса 

У Школи су оформљена два наставна 
кабинета са рачунарима који су повезане у 
Lan мрежу. Користи се 34 рачунара типа P4 
са сасвим добрим функционалним 
карактеристикама. 
У Школи је опремљено 5 учионица са 
рачунаром, видео пројектором и 
пројекционим платном. Поред тога постоји 5 
lap top рачунара у комплету са видео 
пројекторима што омогућава квалитетније 
одржавање наставе. 

Извештај: Стање примене 
информатичке подршке 

Захтев је 
испуњен   

 

Стандард 11. Извори финансирања  
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Извори финансирања високошколске 
установе морају бити довољни како би се 
обезбедило квалитетно извођење наставе 
најмање за период трајања студијског 
програма 

Школа остварује финансирање из три основна извора:  
- од оснивача (буџетска средства), 
- школарина, и 
- накнада за комерцијалне и друге услуге. 

Финансијски извештаји у 
претходним годинама 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора да има 
јавности доступан финансијски план који 
је доступан јавности за период законом 
прописаног трајања студијског програма, 
а који је саставни део пословног плана 
високошколске установе 

Као буџетска установа Београдска политехника израђује и 
усваја предлог финансијског плана за наредну годину са 
пројекцијама за следеће три године. Не постоји пракса да нам 
Министарство просвете доставља своју одлуку о 
финансијском плану са одговарајућим апропријацијама, па 
Школа нема формално одобрене финансијске планове. 
Финансијски планови су доступни на увид јавности према 
испостављеним захтевима за увид. 

Финансијски план за 
текућу и претходне 
године 

Захтев је 
испуњен.   
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Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета  

Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора 
да утврди јасно и подробно 
формулисану стратегију 
обезбеђења квалитета наставног 
процеса, управљања 
високошколском установом, 
ненаставних активности као и 
услова рада и студирања, а која 
је доступна јавности 

Сви запослени су упознати, на адекватан 
начин, са политиком и циљевима квалитета:- 
извршно руководство је учествовало у 
креирању политике квалитета и дефинисању 
циљева квалитета,- руководиоци средњег 
нивоа су прошли одговарајућу обуку, односно 
презентацију и тумачење политике и циљева 
квалитета, са нагласком на утицај њихових 
организационих јединица на реализацију 
политике квалитета и остварење циљева 
квалитета,- непосредни извршиоци су 
упознати преко урамљених и, на видљивим 
местима, постављених текстова политике и 
циљева квалитета. - Остали заинтересовани, 
корисници услуга и производа Школе о 
политици и циљевима квалитета су 
информисани путем:штампаног текста 
политике и циљева квалитета на 
публикацијама Школе промоције на Интернет 
страницама Школе,или на други пригодан 
начин. 

- Мисија и визија,- Изјава о политици 
квалитета,- Начела о настави,- Статут БП, 
члан, члан 93,- Правилник о студијама, члан 
114-117,- Пословник о квалитету БП- БП-ПР-
003, Пословно планирање- Преглед 
скенирања окружења- Извештај о SWOT 
aнализи- Извештај о стратешком питањима- 
Анализа перформанси- Интегрисани оквирни 
план 

Захтев је 
испуњен.   
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора 
да доноси и реализује стратегију 
обезбеђења квалитета у своме 
раду 

Београдска политехника је успоставила и 
документовала, те примењује и одржава 
систем менаџмента квалитетом и непрекидно 
га унапређује у складу са захтевима 
дефинисаним у:- Правилнику о стандардима и 
поступку за акредитацију високошколских 
установа и студијских програма- Правилнику 
о стандардима и поступку за спољашњу 
проверу квалитета високошколских установа- 
Правилнику о стандардима за самовредновање 
и оцењивање квалитета високошколских 
установа- Стандарду SRPS ISO 9001:2008, 
Системи менаџмента квалитетом - Захтеви- 
Смерницама IWA 2:2007(Е).Школа има 
сертификовани систем менаџмента квалитетом 
у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008, 
који се односи на целу организацију, делокруг 
рада високо образовање. 

- БП-ПО-001, Пословник о квалитету, - 
Циљеви квалитета;- Изјава о политици 
квалитета;- Начела у настави,-Сертификат 
SRPS ISO 9001:2008, број Q-0624,издат 
16.10.2009. од стране YUQS-a. Важи до: 
15.10.2012.- IQNet сертификат ISO 
9001:2008. издат 16.10.2009., важи 
од:15.10.2012.  

Захтев 
испуњен.   

Високошколска установа мора 
да има општи акт о уџбеницима 

- Школа има општи акт о уџбеницима и општи 
акт о издавању уџбеника и других 
публикација:Правилник о уџбеницима, и 
Правилник о издавачкој делатности. 

Правилник о уџбеницима, бр. 290/9 од 
19.10.2006. год. са Правилником о изменама 
и допунама, бр. 79/16 од 9.4.2009. 
год.Правилник о издавачкој делатности, 
бр.290/10 од 19.10.2006. год. са Правилником 
о изменама и допунама, бр.79/17 од 9.4.2008. 
год. 

Захтев је 
испуњен.   
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора 
да спроводи у пракси утврђену 
стратегију обезбеђења квалитета 
и у том циљу предузима 
потребне активности за 
реализацију стратегије 
обезбеђења квалитета и 
предузима мере за отклањање 
уочених неправилности 

 Школа у пракси спроводи утврђену стратегију 
обезбеђења квалитета и у том циљу предузима 
потребне активности за реализацију стратегије 
обезбеђења квалитета и предузима мере за 
отклањање уочених неправилности. Школа 
прати, мери и анализира перформансе на 
нивоу процеса и организационих јединица, 
што је дефинисано у одговарајућом пословним 
документима и документима система 
менаџмента квалитетом. Уколико се утврде 
неусаглашености,Школа предузима 
одговараћује мере да би се обезбедила стална 
побољшања и повећање задовољства свих 
заинтересованих страна, првенствено 
студената. 

- Статут БП, - Правилник о студијама, члан 
114-117;- БП-ПО-001, Пословник о 
квалитету, захтев 9;- БП-ПР-003, Пословно 
планирање;- Извештаји који су генерисани у 
овом процесу у 2006. и 2009. години; - ВО-
ПР-004, Вредновање образовног процеса; - 
Извештај о вредновању образовног процеса 
за школску 2008/09.; - МП-ПР-001, Интерне 
провере; - Извештај о интерним проверама за 
2008. и 2009. годину;- МП-ПР-002 
Корективне и превентивне мере;- МП-ПР-
003, Управљање неусаглашеностима;- 
Извештај о неусаглашеностима за 2009. 
годину.,- МП-ПР-004, Студентско 
вредновање установе;- Извештај о 
студентском вредновању установе за 
школску 2008/09.;- МП-ПР-005, 
Самовредновање. 

Захтев је 
испуњен.   

Високошколска установа мора 
да формира посебну комисију за 
обезбеђење квалитета, из реда 
наставника, сарадника, 
ненаставног особља и студената 

Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета 
је стручни орган који брине о успостављању, 
одржавању и развоју система менаџмента 
квалитетом.  

- Статут БП, члан 46, 53-55;- Пословник о 
раду Савета за акредитацију и обезбеђење 
квалитета, члан 3;- Пословник о квалитету, 
тачка 5.4.2 

Захтев је 
испуњен. 

Унапредити 
надлежности и 
састав Савета за 
акредитацију и 
обезбеђење 
квалитета.  
Изменити 
Пословник о 
раду Савета за 
акредитацију 
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 
Високошколска установа 
посебно мора да прати квалитет 
извођења наставе, обављања 
испита, успешност студената у 
студирању у целини и на 
појединачним предметима, 
квалитет уџбеника и да 
предузима потребне мере за 
отклањање уочених недостатака 

Школа прати квалитет извођења наставе, 
обављања испита, успешност студената у 
студирању у целини и на појединачним 
предметима и квалитет уџбеника, о чему се 
израђује извештај, у коме се Наставном вечу 
Школе предлажу мере за побољшања. 

Извештај о вредновању образовног процеса 
за школску годину 

Захтев је 
испуњен   

Мора се оценити квалитета 
наставног процеса, што се 
спроводи анкетирањем 
студената 

Квалитет наставног процеса студенти оцењују 
једном годишње у поступку Студентског 
вредновања установе, и то вредновањем нивоа 
задовољства и значаја сваког појединачног 
параметра. Студенти у току године могу 
сектору наставе упутити и појединачне 
приговоре, који се решавају у најкраћем року. 

- БП-ПО-001, тачка 9.2.1;- МП-ПР-004, 
Студентско вредновање установе,- Извештај 
о студентском вредновању установе за 
школску 2008/09.;- МП-ПР-006, Решавање 
приговора и захтева 

Захтев је 
испуњен.   

Самовредновање је саставни део 
стратегије обезбеђења квалитета 
и мора се спроводити у 
интервалима од највише три 
године 

Поступак самовредновања, као саставни део 
стратегије обезбеђења квалитета, и спроводи 
се у интервалима од највише три године. 

- Статут БП, члан 93;- МП-ПР-005, 
Самовредновање;- Документација о 
самовредновању из 2006. године,- Одлука о 
покретању поступка самовредновања од 
30.11.2009.;- Програм и план 
самовредновања 

Захтев је 
испуњен.   

Студенти морају да имају 
активну улогу у доношењу и 
спровођењу стратегије 
обезбеђења квалитета 

Студенти учествују у раду Савета школе (три 
представника), и укључени су у рад стручних 
органа Школе (Наставно веће и Савет за 
акредитацију и обезбеђење квалитета), када се 
расправља и одлучује о питањима која се 
односе на: осигурање квалитета наставе, 
реформу студијских програма, анализу 
ефикасности студирања и утврђивање ЕСПБ 
бодова. 

- Пословник о раду Савета Школе, члан 3;- 
Статут БП, члан 23, 47, - МП-ПР-004, 
Студентско вредновање установе,- БП-ПР-
003, Пословно планирање  

Захтев је 
испуњен.  
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Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

У поступку самовредновања 
разматра се и оцена студената о 
квалитету наставног процеса 

У поступку самовредновања разматра се оцена 
студената о квалитету наставног процеса и то 
вредновањем нивоа задовољства и значаја 
следећих варијабли:- доследност спровођења 
плана и распореда наставе;- усклађеност плана 
и распореда наставе за очекивањима 
студената;- правовременост упознавања 
студената са планом рада и предиспитним 
обавезама на сваком предмету;- 
интерактивност наставе;- подстицање 
студената на креативност;- укључивање 
примера из праксе;- оспособљавање студената 
за тимски рад;- оспособљавање студената за 
самостални рад. 

- МП-ПР-005, Самовредновање;- Програм и 
план самовредновања од 17.12.2009.;- 
Извештај о студентском вредновању 
установе за школску 2008/09;- Извештај о 
вредновању образовног процеса за школску 
2008/09. 

Захтев је 
испуњен.   

 

Стандард 13. Јавност у раду  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
објављује листу наставника и сарадника 
са подацима о њиховим 
квалификацијама и ангажовању у 
високошколској установи 

Листа наставника и сарадника са подацима о 
њиховим квалификацијама није 
објављена.Објављена је само листа 
наставника и сарадника са подацима о 
ангажовању на предметима и другом 
ангажовању. 

Сајт Школе,Наставни 
календар. 

Захтев је 
испуњен  

Објављене податке о 
наставницима и сарадницима 
на Сајту Школе допунити 
кратким биографијама са 
подацима о њиховој 
квалификацији, објављеним 
значајнијим радовима, 
бројевима службених телефона 
и Е-mail адресама 
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Високошколска установа мора да 
објављује основне задатке, циљеве, 
очекиване образовне исходе, опис 
студијских програма и опис предмета 
које нуди, услове уписа и преноса ЕСПБ 
бодова, износ школарине, статус 
установе и њену акредитацију, 
стратегију обезбеђења квалитета, 
финансијске резултате и друге 
релевантне податке 

Школа објављује основне задатке, циљеве, 
очекиване образовне исходе, опис 
студијских програма и опис предмета које 
нуди, услове уписа и преноса ЕСПБ бодова, 
износ школарине, статус установе и њену 
акредитацију, стратегију обезбеђења 
квалитета. 

Информатор о Упису, 
Студијски програм 
Конкурс за упис 
Сајт Школе 

Захтев је 
испуњен   

Високошколска установа мора да 
објављује потпуне, прецизне, јасне и 
доступне информацију о свом раду које 
су намењена студентима, потенцијалним 
студентима и осталим заинтересованим 
лицима 

Школа објављује потпуне, прецизне, јасне и 
доступне информацију о свом раду које су 
намењена студентима, потенцијалним 
студентима и осталим заинтересованим 
лицима помоћу Наставног календара за 
сваку школску догину, сајта Школе, 
огласних табли, конкурса за упис, 
маркетиншко-промотивним материјалима, 
телефона и слично  

Наставни календар за 
школску годину, 
сајт Школе, 
водич за бруцоше, 
промотивно-
маркетиншки 
материјал,.. 

Захтев је 
испуњен   

Информација коју високошколска 
установа објављује треба да омогућава 
студентима и потенцијалним студентима 
да донесу одговарајуће одлуке о свом 
образовању 

Све битне информације о образовном 
процесу које Школа објављује су 
комплексне, и доступне студентима и 
потенцијалним студентима тако дацмогу да 
донесу одговарајуће одлуке о свом 
образовању 

Студијски програм,  
сајт Школе, 
консултације са 
наставним особљем и 
координаторима 

Захтев је 
испуњен   
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4.2.2. Стандарди за акредитацију студијског програма 
 

Стандард 1. Структура студијског програма 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Обим студија мора мора да се 
изражава бројем ЕСПБ бодова 

Обим студија је изражен бројем ЕСПБ 
бодова 

Књига предмета, Документација 
студијског програма, ВО-ПР-011 
Одређивање бодовне вредности 
предмета 

Захтев је 
испуњен   

Основне струковне студије имају 180 
ЕСПБ бодова 

Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ 
бодова 

Књига предмета, Документација 
студијског програма, ВО-ПР-011 
Одређивање бодовне вредности 
предмета 

Захтев је 
испуњен   

Сваки студијски програм мора да има 
следеће елементе:  

Студијски програм има следеће елементе: – 
назив и циљеви студијског програма; – врста 
студија и исход процеса учења; – стручни, 
назив; – услове за упис на студијски програм; 
– листу обавезних и изборних студијских 
подручја, односно предмета, са оквирним 
садржајем; – начин извођења студија и 
потребно време за извођење појединих врста 
студија; – бодовну вредност сваког предмета 
исказану у складу са европским системом 
преноса бодова (ЕСПБ); – бодовну вредност 
завршног рада на основним студијама, 
исказана у ЕСПБ бодовима; – предуслове за 
упис појединих предмета или групе 
предмета; – начин избора предмета из других 
студијских програма; – услове за прелазак са 
других студијских програма у оквиру истих 
или сродних области студија;– друга питања 
од значаја за извођење студијског програма 

Статут Београдске политехнике, Књига 
предмета, Документација студијског 
програма, Правилник о студијама 

Захтев је 
испуњен  
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Специјалистичке струковне студије 
имају најмање 60 ЕСПБ бодова 

Специјалистичке струковне студије имају 60 
ЕСПБ бодова 

Студијски програм;Извештај о 
утврђивању бодовних вредности 

Захтев је 
испуњен   

  
Стандард 2. Сврха студијског програма 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Сврха реализације студијског 
програма мора бити јасно и 
недвосмислено формулисана 

Сврха реализације студијског програма је јасно и 
недвосмислено формулисана 

Студијски програм,Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Сврха студијског програма је 
образовање студената за 
препознатљиве и јасне професије и 
занимања 

Сврха студијског програма је образовање студената 
за препознатљиве и јасне професије и занимања у 
области дизајна производа од коже. 

Студијски програм; Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен 

Преиспитати 
актуелност 
професија и 
занимања 

Сврха студијског програма мора бити 
у складу са основним задацима и 
циљевима високошколске установе на 
којој се програм изводи 

Сврха студијског програма је у складу са основним 
задацима и циљевима високошколске установе на 
којој се програм изводи 

Документација студијског 
програма,Мисија и визија Београдске 
политехнике 

Захтев је 
испуњен   

Студијски програм мора да има јасно 
дефинисану сврху и улогу у 
образовном систему, доступну 
јавности 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и 
улогу у образовном систему, доступну јавности 

Документација студијског програма, 
Информатор за упис студената 

Захтев је 
испуњен   

Студијски програм треба да 
обезбеђује стицање компетенција које 
су друштвено оправдане и корисне 

Студијски програм обезбеђује стицање 
компетенција у области графичког дизајна које су 
друштвено оправдане и корисне 

Документација студијског 
програма,Извештај о преиспитивању 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

  
Стандард 3. Циљеви студијског програма  

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Студијски програм мора да има јасно 
дефинисане циљеве Студијски програм има јасно дефинисане циљеве Студијски програм; Извештај о 

преиспитивању студијског програма 
Захтев је 
испуњен   

Циљеви реализације студијског 
програма морају да буду јасно и 
недвосмислено формулисани 

Циљеви реализације студијског програма сујасно и 
недвосмислено формулисани 

Студијски програм; Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен   
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Циљеви студијског програма морају 
бити у складу са основним задацима и 
циљевима високошколске установе на 
којој се програм изводи 

Циљеви студијског програма морају бити у складу 
су са основним задацима и Београдске 
политехнике 

Студијски програм; Извештај о 
преиспитивању студијског програма 
Мисија и визија Београдске 
политехнике 

Захтев је 
испуњен   

Циљеви студијског програма укључују 
постизање компетенција и академских 
вештина као и методе за њихово 
стицање 

Циљеви студијског програма укључују постизање 
компетенција и академских вештина као и методе 
за њихово стицање 

Студијски програм; Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Циљеви могу да укључе развој 
креативних способности и овладавање 
специфичним практичним вештинама 
потребним за обављање професије 

Израда графичких производа у складу са 
захтевима корисника подразумева и креативност и 
практичне вештине. Стога Студијски програми 
Графичка технологија Графичка производња у 
већини предмета укључују развој креативних 
способности и практичних вештина. 

Студијски програм и Књига 
предмета - Графичка технологија, 
Информатор за специјалистичке 
студије Графичка производња 

Захтев је 
испуњен 

Преиспитати 
циљеве у 
погледу 
развоја 
креативних 
способности и 
ажурирати 
документацију 
програма. 

 
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева 
Предлог 
мера 

Савладавањем студијског 
програма студент треба да 
стекне следеће опште 
способности: ... 

Савладавањем студијског програма студент стиче 
следеће опште способности: – анализе, синтезе и 
предвиђања решења и последица: – овладавања 
методима, поступцима и процесима истраживања; – 
развоја критичког и самокритичког мишљења и 
приступа; – примене знања у пракси; – развоја 
комуникационих способности и спретности, као и 
сарадње са ужим социјалним и међународним 
окружењем; – професионалне етике 

Документација за акредитацију студијског 
програма, Извештај о компетентности 
студената и квалитету студијских 
програма, ВО-ПР-004 Вредновање 
образовног процеса, 

Захтев је 
испуњен   
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Савладавањем студијског 
програма студент треба да 
стекне следеће опште 
способности: ... 
(Допуна ТТ поље) 

Савлађивањем студијског програма студент стиче 
следеће опште и предметно-специфичне способности:– 
организације и контроле производње;– да самостално 
врши експерименте, врши статистичку обраду 
резултата, формулише и доносе закључке; – да на 
одговарајући начин напише и да презентује резултате 
рада. 

Књига предмета, Документација за 
акредитацију студијског програма, ВО-ПР-
006 Израда завршног рада и полагање 
завршног испита, ВО-ПР-003 Извођење 
радне и стручне праксе или стручног 
пројекта  

Захтев је 
испуњен   

Савлађивањем студијског 
програма студент стиче следеће 
опште и предметно-специфичне 
способности:...  
(Допуна ТТ поље) 

Студијски програм студентима пружа могућност 
стицања општих и предметно-специфичних 
способности 

Студијски програм;Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

     
Студент стиче знања и вештине: 
– за очување животне средине; 
– за економично коришћење 
природних ресурса Републике 
Србије, у складу са принципима 
одрживог развоја.  
(Допуна ТТ поље) 

Студијски програм обухвата и продубљивање знања и 
примену стандарда у области заштите животне 
средине, здравља и безбедности запослених  

Студијски програм;Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

 
Стандард 5: Курикулум 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Курикулум студијског програма мора да 
садржи листу и структуру обавезних и 
изборних предмета и модула и њихов опис 

Курикулум студијског програма садржи 
листу и структуру обавезних и изборних 
предмета и њихов опис 

Студијски програм;Књига 
наставних програма предмета 

Захтев је 
испуњен   

Опис предмета мора да садржи назив, тип 
предмета, годину и семестар студија, број 
ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса 
са очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предуслове за похађање 
предмета, ... 

Опис предмета садржи тип предмета, 
годину и семестар студија, број ЕСПБ 
бодова, име наставника, циљ курса са 
очекиваним исходима, знањима и 
компетенцијама, предуслове за похађање 
предмета, садржај предмета, препоручену 
литературу, методе извођења наставе, 
начин провере знања и оцењивања и друге 
податке 

Студијски програм; Књига 
наставних програма предмета 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Структура курикулума мора да обухвати 
распоред предмета и модула по 
семестрима, триместрима односно 
блоковима, фонд часова активне наставе и 
ЕСПБ бодове 

Структура курикулума обухвата распоред 
предмета по семестрима, фонд часова 
активне наставе и ЕСПБ бодове 

Студијски програм;Књига 
наставних програма предмета 

Захтев је 
испуњен   

У структури студијског програма на 
основним струковним студијама, осим за 
поље уметности, заступљене су следеће 
групе предмета у односу на укупан број 
ЕСПБ бодова, и то: ... 

У структури студијског програма на 
основним струковним студијама, 
заступљене су следеће групе предмета у 
односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то: 
– академско-општеобразовне – са 16%, – 
стручне – са 36% и – стручно-апликативне 
са 48% (без стручне праксе-пројекта и 
завршног рада) 

Студијски програм, Књига 
наставних програма предмета, 
Извештај о утврђивању 
бодовних вредности, Наставни 
календар 

Захтев је 
испуњен   

У структури студијског програма, осим у 
пољу уметности, изборни предмети 
заступљени су са најмање 20% у односу на 
укупан број ЕСПБ бодова на основним 
студијама 

У структури студијског програма, изборни 
предмети заступљени су са 36,1% у односу 
на укупан број ЕСПБ бодова на основним 
студијама 

Студијски програм;Књига 
наставних програма 
предмета;Извештај о 
утврђивању бодовних 
вредности;Наставни календар 

Захтев је 
испуњен   

Саставни део курикулума студијских 
програма за основне и дипломске студије у 
области техничко-технолошких наука је 
стручна пракса и практичан рад у трајању 
од најмање 45 часова, која се реализује у 
одговарајућим научноистраживачким 
установама,...  
(Допуна ТТ поље) 

Саставни део курикулума студијског 
програма ПП за основне струковне студије 
је радна пракса у трајању од 15 радних 
дана и стручна пракса у трајању од шест 
недеља у одабраним организацијама  

Студијски програм; Програми 
радне и стручне праксе, 
Извештаји о обављеној радној и 
стручној пракси 

Захтев је 
испуњен   

На основним студијама број ЕСПБ бодова 
који одговара изборним предметима на 
једном студијском програму је најмање 5% 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

На основним студијама број ЕСПБ бодова 
који одговара изборним предметима на 
једном студијском програму је најмање 5% 

Документација студијског 
програма 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Настава на високошколским установама у 
пољу уметности се изводи као:– 
индивидуална; – групна; – колективна 
Oрганизација наставе треба да се базира на 
сва три начина извођења наставе, у 
зависности од врсте и природе предмета 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

У Школи се настава у пољу уметности 
изводи као:– индивидуална; – групна;– 
колективна 

Документација студијског 
програма, Наставни календар 

Захтев је 
испуњен   

Основна изборност уметничких студија 
мора бити уграђена у главни 
предмет(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Основна изборност је у потпуности 
уграђена у главни предмет Студијски програм Захтев je 

испуњен  

Структура студијског програма на 
основним струковним студијама у пољу 
уметности мора да садржи следеће групе 
предмета изражене у ЕСПБ бодовима тако 
да су:  

У структури студијског програма на 
основним струковним студијама, 
заступљене су следеће групе предмета у 
односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то: -
уметнички предмети 43%, -теоријско –
уметн.предмети 21%-стручно-апликативни 
30%-друштвено-хуманистички 8%, 

Документација за акредитацију 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Број часова активне наставе који се односи 
на минимални број часова 600/г не 
обухвата завршне радове и стручну праксу. 
(Захтев из ПРЕПОРУКА И ДОПУНСКИХ 
УПУТСТАВА за припрему документације) 

Број часова активне наставе који се односи 
на минимални број часова 600/г обухвата 
завршне радове и стручну праксу 

Књига предмета, Наставни 
календар 

Захтев није 
испуњен 

Урадити Елаборат о 
унапређењу 
студијских прогарама  

Максимално ангажовање по наставнику не 
може бити веће од 12 контакт часова 
недељно 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Ангажовање по наставнику није веће од 12 
часова активне наставе, Међутим поједини 
наставници (Раде Пејовић, Александар 
Кутрички...) тренутно имају веће 
оптерећење, што је проистекло одласком 
неких наставника из Школе или што им је 
престао статус наставника.  

Документација за акредитацију 
студијских програма  
Персонални досијеи 

Захтев је 
делимично 
испуњен  

Расписати конкурс; 
Урадити Елаборат о 
унапређењу 
студијских програма. 
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Од минималног броја часова активне 
наставе на студијском програму првог 
нивоа студија минимално 50% треба да 
буду часови предавања 
(Захтев из ПРЕПОРУКА И ДОПУНСКИХ 
УПУТСТАВА за припрему документације) 

Од минималног броја часова активне 
наставе на студијском програму Графичка 
технологија мање од 50% су часови 
предавања 

Студијски програм и Књига 
предмета - Графичка 
технологија, Информатор за 
специјалистичке студије 
Графичка производња,  

Захтев није 
испуњен 

Урадити Елаборат о 
унапређењу 
студијских програма  

 
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Студијски програм мора бити упоредив са 
сличним програмима на иностраним 
високошколским установама, а посебно у 
оквиру европског образовног простора 

Студијски програм је упоредив 
са сличним програмима на 
иностраним високошколским 
установама, а посебно у оквиру 
европског образовног простора  

Извештај о преиспитивању 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен 

Потребно је у наредном 
периоду извршити 
детаљније упоређење 
студијског програма са 
више сличних 
високошколских установа 
у Европи 

Студијски програм мора бити усклађен са 
савременим светским токовима и стањем 
струке, науке и уметности у одговарајућем 
образовно-научном, односно образовно-
уметничком пољу 

Студијски програм је усклађен 
са савременим светским 
токовима и стањем струке и 
науке у области прераде и 
обраде коже 

Извештај о преиспитивању 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Студијски програм мора бити формално и 
структурно усклађен са утврђеним предметно 
специфичним стандардима за акредитацију 

Студијски програм је формално 
и структурно усклађен са 
утврђеним предметно 
специфичним стандардима за 
акредитацију 

Студијски програм; Извештај о 
преиспитивању студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Студијски програм мора бити целовит и 
свеобухватан и усаглашен је са другим 
програмима високошколске установе 

Студијски програм је целовит и 
свеобухватан и усаглашен је са 
другим програмима Београдске 
политехнике 

Књига предмета, Документација 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Студијски програм треба да нуди студентима 
најновија научна, уметничка, односно стручна 
сазнања из одговарајуће области 

Студијски програм нуди 
студентима најновија научна, 
односно стручна сазнања из 
области графичког дизајна 

Књига предмета, Документација 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен   

Студијски програм мора бити усаглашен са 
европским стандардима у погледу услова 
уписа, трајања студија, услова преласка у 
наредну годину, стицања дипломе и начина 
студирања 

Студијски програм је усаглашен 
са европским стандардима у 
погледу услова уписа, трајања 
студија, услова преласка у 
наредну годину, стицања 
дипломе и начина студирања 

Документација студијског програма, 
Правилник о студијама  

Захтев је 
испуњен   

Студијски програм мора бити усклађен са 
најмање три акредитована програма иностране 
високошколске установе, од којих су најмање 
два из високошколских установа европског 
образовног простора 

Студијски програм је усклађен 
са неколико програма 
иностраних високошколских 
установа 

Извештај о преиспитивању 
студијског програма 

Захтев је 
испуњен  

Репрезентативне референце за образовно-
уметничку област ликовне и примењене 
уметности и дизајна су:– јавно излагање 
уметничког дела на самосталним изложбама; – 
јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и 
манифестацијама; – комерцијална реализација 
уметничког дела; – учествовање или вођење 
посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и 
иностранству; – учешће на домаћим или 
међународним конкурсима уметничких дела; – 
учешће у раду жирија на домаћим и страним 
изложбама, конкурсима и манифестацијама; – 
награде и признања за уметнички рад у земљи 
и иностранству;– објављена теоријска или 
уџбеничка дела у земљи и иностранству 
(књиге и стручна периодика) 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Репрезентативне референце за 
образовно-уметничку област 
дизајна су дефинисане према 
датим захтевима захтевима  

Правилник о избору и вредновању 
наставника 
Персонални досије наставника 

Захтев је 
испуњен   
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Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

За извођење студијског програма мора бити 
обезбеђен одговарајући простор за извођење 
наставе са најмање 5 м2 нето простора по 
студенту 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Овај стандард је испуњен 

Елаборат о просторним ресурсима; 
Уговор о посл. Техничкој сарадњи 
са ОШ 1300 Каплара/грађевински 
пројекти, Крфска, Бранкова/ 
Наставни календар/Распоред 
студената по групама 

Захтев је 
испуњен  

Величина групе код групне наставе у 
зависности од врсте и природе предмета може 
бити од 2 до 20 студената 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Групна настава на уметничкој 
групи предмета се реализује у 
групама до 20 студената 

Наставни календар Захтев је 
испуњен   

Колективна настава може се организовати за 
групу до 300 студената 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Колективна настава на 
друштвено-хуманистичкој 
групи предмета организује се за 
групо до 300 студената 

Наставни календар Захтев је 
испуњен   

     

Недељно и годишње оптерећење сарадника 
условљено је специфичностима студијског 
програма, задужењима сарадника и његовим 
звањем утврђеним општим актом 
високошколске установе 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

Недељно и годишње 
оптерећење сарадника 
условљено је специфичностима 
студијског програма, 
задужењима сарадника и 
његовим звањем утврђеним 
Правилником о расподели 
радног времена 

Статут Школе и Правилник о 
расподели радног времена 

Захтев је 
испуњен   

 
Стандард 7: Упис студената 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева 

Предлог 
мера 

Број студената који се уписује на одговарајући 
студијски програм утврђује се на основу 
расположивих просторних и кадровских 
могућности високошколске установе 

Број студената који се уписује на одговарајући студијски 
програм утврђује се на основу расположивих просторних 
и кадровских могућности Школе, што је у могућностима 
и у складу одобрених квота. Треба напоменути да су 
одобрене квоте за упис веће од квота које Школа уписује 

Конкурс за упис Захтев је 
испуњен.  
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Високошколска установа у складу са 
друштвеним потребама и својим ресурсима 
уписује студенте на одговарајући студијски 
програм на основу успеха у претходном 
школовању и провере њиховог знања, склоности 
и способности 

Школа, у складу са друштвеним потребама и својим 
ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски 
програм на основу успеха у претходном школовању и 
провере њиховог знања, склоности и способности, што је 
дефинисано Конкурсом за упис и Правилником о 
судијама. 

Конкурс за упис 
Правилник 
о студијама, члан 18 до 
24. 

Захтев је 
испуњен   

Врста знања, склоности и способности које се 
проверавају при упису одговарају природи 
студијског програма и начин те провере 
одговарају карактеру студијског програма и 
морају бити објављени у конкурсу 

Врста знања, склоности и способности које се 
проверавају при упису одговарају природи студијског 
програма и начин те провере одговарају карактеру 
студијског програма и објављују се у конкурсу 

Конкурс за упис Захтев је 
испуњен   
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Укупан успех студента на предмету 
изражава се оценом од 5 (није 
положио) до 10 (одличан) 

Укупан успех студента на предмету 
изражава се оценом од 5 (није положио) до 
10 (одличан) 

Правилник о студијама; ВО-ПР-002 
Поступак оцењивања студената 

Захтев је 
испуњен   

Максимални број поена које студент 
може да оствари на предмету је 100 

На студијским програмима максимални број 
поена које студент може да оствари на 
сваком предмету је 100 

Студијски програм и Књига предмета Захтев је 
испуњен   

Минималан број поена које студент 
може да стекне испуњавањем 
предиспитних обавеза током наставе 
је 30 а максимални 70 

Минималан број поена које студент може да 
стекне испуњавањем предиспитних обавеза 
током наставе је 30 а максимални 70 

Студијски програм и Књига предмета Захтев је 
испуњен   

Начин стицања поена током извођења 
наставе укључује број поена које 
студент стиче по основу сваке 
појединачне врсте активности током 
наставе или извршавањем 
предиспитне обавезе и полагањем 
испита 

Начин стицања поена током извођења 
наставе укључује број поена које студент 
стиче по основу сваке појединачне врсте 
активности током наставе или извршавањем 
предиспитне обавезе и полагањем испита 

Студијски програм и Књига предмета Захтев је 
испуњен   

Оцена студента је заснована на 
укупном броју поена које је студент 
стекао испуњавањем предиспитних 
обавеза и полагањем испита а према 
квалитету стечених знања и вештина 

Оцена студента је заснована на укупном 
броју поена које је студент стекао 
испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита а према квалитету 
стечених знања и вештина 

ВО-ПР-002 Поступак оцењивања 
студената 

Захтев је 
испуњен   

Оцењивање студената врши се 
непрекидним праћењем рада 
студената и на основу поена стечених 
у испуњавању предиспитних обавеза 
и полагањем испита 

Оцењивање студената врши се непрекидним 
праћењем рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних 
обавеза и полагањем испита 

ВО-ПР-002 Поступак оцењивања 
студената; Преглед параметара 
напредовања студената у школској 
2008/2009. години 

Захтев је 
испуњен   

Сваки појединачни предмет у 
програму мора да има одређени број 
ЕСПБ бодова који студент остварује 
када са успехом положи испит 

Сваки појединачни предмет у програму има 
одређени број ЕСПБ бодова који студент 
остварује када са успехом положи испит 

Књига предмета, Структура ЕСПБ по 
годинама студијских програма, ВО-ПР-
011 Одређивање бодовне вредности 
предмета 

Захтев је 
испуњен   
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Сваки предмет из студијског 
програма мора да има јасан и 
објављен начин стицања поена 

Сваки предмет из студијског програма има 
јасан и објављен начин стицања поена којег 
наставник на уводном часу саопштава 
студентима  

Студијски програм;Детаљни наставни 
програм предмета  

Захтев је 
испуњен   

Студент савладава студијски програм 
полагањем испита чиме стиче 
одређени број ЕСПБ бодова, у складу 
са студијским програмом 

Студент савлађује студијски програм 
полагањем испита чиме стиче одређени број 
ЕСПБ бодова, у складу са студијским 
програмом 

Статут Београдске политехнике, ВО-ПР-
002 Поступак оцењивања студената, 
Преглед параметара напредовања 
студената у школској 2008/2009. години, 
Правилник о студијама 

Захтев је 
испуњен   

Студент стиче поене на предмету 
кроз рад у настави и испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем 
испита 

Студент стиче поене на предмету кроз рад у 
настави и испуњавањем предиспитних 
обавеза (семинари, колоквијуми, писмене 
контролне вежбе и сл) и полагањем испита 

Студијски програм;Детаљни наставни 
програм предмета 

Захтев је 
испуњен   

Укупан успех студента на предмету 
изражава се оценом од 5 (није 
положио) до 10 (одличан) 

Укупан успех студента на предмету 
изражава се оценом од 5 (није положио) до 
10 (одличан) 

ВО-ПР-002 Поступак оцењивања 
студената 

Захтев је 
испуњен   

Број ЕСПБ бодова утврђује се на 
основу радног оптерећења студента у 
савлађивању одређеног предмета и 
применом јединствене методологије 
високошколске установе за све 
одређеног студијског програма 

Број ЕСПБ бодова утврђује се на основу 
радног оптерећења студента у савлађивању 
одређеног предмета и применом јединствене 
методологије високошколске установе за све 
предмете одређеног студијског програма. 
Методологија је дефинисана документом 
СМК.  

ВО-ПР-011 Одређивање бодовне 
вредности предмета  
Извештај о одређивању бодовне 
вредности 

Захтев је 
испуњен  

Проверити 
усаглашеност са 
ECTS User Guide 
2009 

Успешност студената у савлађивању 
одређеног предмета континуирано се 
мора пратити током наставе и 
изражава се поенима 

Успешност студената у савлађивању сваког 
предмета континуирано се прати током 
наставе и изражава се поенима. У току 
наставе студент може да освоји најмање 30 а 
највише 70 поена, према ЗВО 

Студијски програм 
Књига наставних програма предмета 

Захтев је 
испуњен   
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Стандард 9: Наставно особље 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Број наставника мора да одговара потребама 
студијског програма и зависи од броја 
предмета и броја часова на тим предметима 

У поступку акредитације Школа је тражила 
квоту за упис у прву годину на основне студије 
од 495 студената. Међутим, у процесу 
акредитације одобрена је квота од 715 
студената. Поред тога имамо обавезу да 
изменимо фонд часова тако да предавања буду 
више од 50% у односу на укупан број часова 
наставе. Сходно повећаној одобреној квоти и 
промени структуре предавања и вежби 
потребно је преиспитати број наставника, 
односно преиспитати одобрену квоту. Број 
наставника за реализацију текућих студијских 
програма је довољан за број уписаних 
студента.  

Документација за 
акредитацију студијских 
програма  
Дозвола за ра 
Препоруке и допунска 
упутства за припрему 
документације за 
акредитацију, септембар 
2007. 

Захтев је 
испуњен  

Попунити 
електронски 
образац за 
акредитацију 

Број сарадника мора да одговара потребама 
студијског програма и зависи од броја 
предмета и броја часова на тим предметима 

У реализацији вежби на студијском програму 
учествују и наставници и сарадници. Број 
сарадника је тренутно довољан да покрива 
укупан број часова наставе на студијским 
програмима. Међутим, како имамо обавезу да 
у студијским програмима планирани фонд од 
22 часа за стручну праксу избацимо из 
оптерећења наставе, треба очекивати мањак 
сарадника за реализацију вежби. 

Документација за 
акредитацију студијских 
програма и  
Дозвола за рад 
Препоруке и допунска 
упутства за припрему 
документације за 
акредитацију, септембар 
2007. 

Захтев је 
испуњен  

Попунити 
електронски 
образац за 
акредитацију 
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За реализацију студијских програма 
струковних студија, изузев у пољу уметности, 
потребно је најмање 50% наставника са 
звањем доктора наука 

У односу на стање наставника у просецу 
акредитације докторате су стекли др Боривоје 
Родић, стално запослени професор и др Дејан 
Миленковић, професор ангажован са друге 
установе, чиме је побољшана структура 
наставника са докторатом. 
Од укупно 30 наставника ангажованих у ТТ 
пољу њих 16 је са докторатом, што је 53%. У 
наредном периоду треба очекивати 
побољшање структуре пошто тренутно 7 
наставника и сарадника ради докторске 
дисертације.  

Документација за 
акредитацију студијских 
програма  
Дозвола за рад 
Препоруке и допунска 
упутства за припрему 
документације за 
акредитацију, септембар 
2007. 

Захтев је 
испуњен  

Попунити 
електронски 
образац за 
акредитацију 

За реализацију студијског програма мора бити 
обезбеђено наставно особље са потребним 
научним, уметничким и стручним 
квалификацијама 

Сви наставници су прошли процес избора у 
наставничка звања, или у Школи или у другој 
акредитованој високошколској установи, чиме 
су проверене научне, уметничке и стручне 
квалификације. 

Правилник о избору и 
вредновању наставника 
Персонални досије 
наставника 

Захтев је 
испуњен   

Наставник мора да има најмање пет 
референци из уже научне, уметничке односно 
стручне области из које изводи наставу на 
студијском програму 

Кроз поступак вредновања наставника 
констатовано је да сваки Наставник има 
најмање пет референци из уже научне, односно 
уметничке стручне области из које изводи 
наставу на студијском програму 

Извештај о праћењу и 
вредновању наставног 
особља 

Захтев је 
испуњен   

Научне, уметничке и стручне квалификације 
наставног особља морају да одговарају 
образовно-научном и образовно-уметничком 
пољу и нивоу њихових задужења 

Наставно особље је изабрано у звања на 
основу научне, уметничке и стручне 
квалификације за одговарајуће образовно-
научно и образовно-уметничко поље. Кроз 
процедуру избора вршена је провера 
уметничких односно стручних квалификација 

Систематизација радних 
места и Персонални досијеи 
запослених 
Извештај о праћењу и 
вредновању наставног 
особља 

Захтев је 
испуњен   
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Од укупног броја потребних наставника 
најмање 70% мора бити у сталном радном 
односу са пуним радним временом, а за 
студијске програме у пољу уметности тај број 
не може бити мањи од 50% 

У односу на стање наставника у процесу 
акредитације у стални радни однос примењени 
су др Драгослав Угарак, др Драгутин 
Јовановић и у звање предавача бирани је мр 
Весна Аливојводић и Јелена Дробац, чиме је 
побољшана структура стално запослених 
наставника. Од укупно 30 наставника у ТТ 
пољу три наставника нису у сталном радном 
односу, док је један ангажован са 20%, чиме је 
испуњен захтев да је више од 70% је у сталном 
радном односу са пуним радним временом од 
укупног броја предмета на студијском 
програму. За студијске програме у пољу 
уметности тај број прелази 50%, односно од 15 
наставника стално је запослено 12. 

Документација за 
акредитацију студијских 
програма  
Дозвола за рад 
Препоруке и допунска 
упутства за припрему 
документације за 
акредитацију, септембар 
2007. 

Захтев је 
испуњен  

Попунити 
електронски 
образац за 
акредитацију 

Подаци о наставницима и сарадницима (ЦВ, 
избори у звања, референце) морају бити 
доступни јавности. 

Подаци о наставницима и сарадницима (ЦВ, 
избори у звања, референце) нису доступни 
јавности, сем што су све реферати за избор 
били стављени на увид јавности у току процеса 
избора  

 Захтев је 
испуњен  

На сајт школе 
ставити податке о 
наставницима  

Укупан број наставника мора бити довољан 
да покрије укупан број часова наставе на 
студијском програму, тако да наставник 
остварује просечно 180 часова активне 
наставе (предавања, консултације, вежбе, 
практичан рад, и теренски рад) годишње, 
односно 6 часова недељно 

Наставник остварује просечно мање од 180 
часова активне наставе (предавања, 
консултације, вежбе, практичан рад и теренски 
рад) годишње, односно 6 часова недељно на 
студијском програму. Међутим, после 
усклађивања студијског програма са 
Препорукама и допунским упутствима за 
припрему документације за акредитацију овај 
захтев треба накнадно преиспитати. 

Документација за 
акредитацију студијских 
програма  
Дозвола за рад 
Препоруке и допунска 
упутства за припрему 
документације за 
акредитацију, септембар 
2007. 

Захтев је 
испуњен 

Попунити 
електронски 
образац за 
акредитацију 
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Укупан број сарадника на студијском 
програму мора да буде довољан да покрије 
укупан број часова наставе на том програму 
тако да сарадници остварују просечно 300 
часова активне наставе годишње, односно 10 
часова недељно, осим у пољу уметности 

 У реализацији вежби на студијском програму 
учествују и наставници и сарадници. Број 
сарадника је тренутно довољан да покрива 
укупан број часова наставе на студијским 
програмима. Међутим, како имамо обавезу да 
у студијским програмима планирани фонд од 
22 часа за стручну праксу избацимо из 
оптерећења наставе, треба очекивати мањак 
сарадника за реализацију вежби. 
Када наставник реализује вежбе до сада се 
рачунало да час вежби одговара часу 
предавања, међутим према препорукама и 
допунским упутствима за припрему 
акредитације два часа вежби одговара једном 
часу предавања, осим у пољу уметности. 
Сваки сарадник на реализацији текућих 
студијских програма у ТТ пољу остварује 
просечно испод 10 часова активне наставе 
недељно, осим у пољу уметности, где је просек 
22 сата 

Систематизација радних 
места и Персонални досијеи 
запослених 
Распоред наставника и 
сарадника по предметима 
студијског програма  

Захтев је 
испуњен  

Попунити 
електронски 
образац за 
акредитацију 

За квалитетно извођење студијских програма 
основних и дипломских академских студија у 
пољу техничко-технолошких наука потребно 
је да високошколска установа испуни 
нормативе у погледу броја студената по 
наставним групама. За основне студије 
величина групе за предавања је до 180 
студената, групе за вежбе до 60 студената и 
групе за лабораторијске вежбе до 20 
студената.  
(Допуна за ТТ поље) 

На студијским програмима у основних и 
студија у пољу техничко-технолошких наука 
Школа је организовала наставу по групама 
величина: за предавања је до 180 студената, за 
вежбе до 60 студената и за лабораторијске 
вежбе до 20 студената. 
 
На специјалистичким студијама све наставне 
активности се реализују са групама до 20 
студената, колика је и уписна квота за 
поједине студијске програме 

Наставни календар Захтев је 
испуњен   
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Референце за област наука о уметностима се 
утврђују у складу са стандардима који важе за 
области науке. 
(Допуна за ТТ поље) 

Референце за област наука о уметностима се 
утврђују у складу са стандардима који важе за 
област науке као и Правилником о избору и 
вредновању наставника 

Правилник о избору и 
вредновању наставника 

Захтев је 
испуњен  

У правилнику о 
избору и 
вредновању 
наставника 
једнозначно 
дефинисати овај 
захтев 

 
Стандард 10: Организациона и материјална средства 

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Високошколска установа мора да 
обезбеди сву потребну техничку 
опрему за савремено извођење наставе 

Школа обезбеђује сву потребну техничку опрему 
за савремено извођење наставе 

ВО-ПР-001, Извођење 
наставе,ВО-ПР-005, Извођење 
практичне наставе, Наставне 
базе 

Захтев је испуњен 

Радити на развоју 
лабораторија, у 
оквиру постојећих 
просторних 
ресурса  

За извођење студијског програма мора 
бити обезбеђена потребна 
информациона технологија 

За извођење студијског програма обезбеђена је 
информациона технологија  

Извештај о наставним 
базама;Извештај о вредновању 
образовног процеса 

Захтев је испуњен 

Повећати број 
рачунара у 
кабинетима 
наставника.  

За извођење студијског програма мора 
бити обезбеђена потребна опрема за 
савремено извођење наставе, у 
зависности од специфичности 
уметничке области 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

За извођење студијског програма обезбеђена је 
потребна опрема Извештај о наставним базама, Захтев је испуњен 

Радити на даљем 
развоју кабинета и 
атељеа, у оквиру 
постојећих 
просторних 
ресурса  

За извођење студијског програма мора 
бити обезбеђена потребна опрема за 
савремено извођење наставе, у 
зависности од специфичности 
уметничке области 
(Допуна за поље УМЕТНОСТИ) 

За извођење студијског програма обезбеђена је 
потребна опрема 

Извештај о наставним базама, 
Извештај о стратешким 
питањима са предлогом 
стратегије- Пословно 
планирања 2009. 

Захтев је испуњен  

Високошколска установа мора да 
обезбеди место у амфитеатру, 
учионици и лабораторији за сваког 
студента на студијском програму 

Постоји место у амфитеатру, учионици и 
лабораторији за сваког студента на студијском 
програму 

Наставни календар/Распоред 
студената по групама Захтев је испуњен   



 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  
Прилог 2: Оцена испуњености стандарда за акредитацију 

 
Страна: 92 од  113 

Ознака: 
СК-08-04 

 
 

 92

Захтев из тачке стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 
захтева Предлог мера 

Библиотека мора да располаже са 
најмање 100 библиотечких јединица 
релевантних за извођење студијског 
програма високошколске установе 

Сви студијски програми задовољавају захтев 
стандарда, тј. имају минимално 100 
библиотечких јединица. 

Годишњи извештај о раду 
библиотеке за 2009. годину Захтев је испуњен  

Високошколска установа мора да има 
амфитеатре, учионице, лабораторије 
или сличне просторије за извођење 
наставе, библиотечки простор и 
читаоницу… 

Школа има амфитеатре, учионице, наставне 
лабораторије, наставне кабинете, атељее и 
радионице за извођење наставе, библиотечки 
простор и читаоницу,у складу са потребама 
студијског програма, примерене одређеним 
образовно-научним, односно образовно-
уметничким пољима 

Елаборат о просторним 
ресурсима Школе, Захтев је испуњен  

Високошколска установа мора да 
обезбеди покривеност свих предмета 
одговарајућом уџбеничком 
литературом, училима и помоћним 
средствима која су расположива на 
време и у довољном броју за нормално 
одвијање наставног процеса тог 
студијског програма 

Уџбеници се набављају у складу са потребама, а 
у односу на број студената. Покривеност 
траженим уџбеницима је добра и у складу је са 
бројем студената. Један примерак је обавезан и 
он је увек доступан у читаоници, док се остали 
примерци издају на коришћење. 

У пракси се показује да је 
покривеност добра, јер се 
изузетно ретко чека на неки 
уџбеник. 

Захтев је испуњен   

За извођење студијског програма 
високошколске установе мора да 
обезбеди одговарајући простор за 
извођење наставе, односно објекте са 
најмање 4 м2 бруто простора по 
студенту односно 2 м2 за извођење 
наставе по сменама, осим за поље 
уметности 

Школа је у процесу акредитације пријавила 
простор од 7.183 м2. После акредитације 
раскинут је Уговор са БИГЗ-ом од 550 м2, није 
продужен уговор са Факултет ликовних 
уметности, центар за графику и визуелне 
комуникације од 280 м2 и не планира се 
продужетак Уговора са Пољопривредним 
факултетом Универзитета у Београду, 
лабораторија за физику од 80м2. Сада Школа 
користи бруто укупно 6.273м2. На дизајну 
уписна квота је 235 студента односно за три 
године 705 студената, односно 3525м2 нето 
површине. При разматрању овог критеријума 
потребно је сагледати и број студената на 
Одељењу за технологије. 

Елаборат о просторним 
ресурсима Школе, 
Уговори о закупу простора 

Захтев је испуњен  
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Стандард 11: Контрола квалитета  

Захтев из тачке 
стандарда Вредновање Документ/подлога Испуњеност 

захтева Предлог мера 

Контрола квалитета 
студијског програма 
подразумева редовно 
и систематично 
праћење његове 
реализације и 
предузимање мера за 
унапређење 
квалитета у погледу 
курикулума, наставе, 
наставног особља, 
оцењивања 
студената, уџбеника 
и литературе 

Контрола квалитета студијског програма врши се редовним 
и систематичним планирањем и праћењем реализације 
образовног процеса (извођење наставе, практичне наставе, 
радне и стручне праксе и стручног пројекта, завршног рада и 
организације и реализације испита). Вредновање исхода 
образовног процеса врши се оцењивањем студената, 
праћењем њиховог напредовања и вредновањем образовног 
процеса. Обезбеђење компетентног, квалитетног и 
мотивисаног кадра остварује се годишњим планирањем и 
преиспитивањем кадровских потреба, као и њиховим 
праћењем и вредновањем у складу са пословним 
документима и документима система менаџмента 
квалитетом. Праћење и мерење перформанси дефинисано је 
одговарајућим пословним документима и документима 
QMS-a, одвија се плански и периодично, а резултати се дају 
у форми одговарајућих прегледа и извештаја. Списак 
одговарајућих извештаја и прегледа на нивоу процеса дат је 
Пословној агенди. На основу резултата мерења перформанси 
процеса предузимају се одговарајуће мере за унапређење 
квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, 
оцењивања студената, уџбеника и литературе. Реализација 
образовног процеса преиспитује се кроз успостављене 
активности студентског вредновања установе и 
самовредновања. 

- Начела о настави; - Правилник о 
студијама, члан 114-117;- Статут БП,- 
Пословник о квалитету, тачка 6.2, 8.5, 
9, - ВО-ПР-007, Преиспитивање 
студијског програма;- Извештај о 
преиспитивању студијских програма 
за школску 2008/09.;- ВП-ПР-004, 
Вредновање образовног процеса, - 
Извештај о вредновању образовног 
процеса;- ВО-ПР-009, Планирање 
реализације наставе,- Наставни 
календар за школску годину;- ВО-ПР-
001, Извођење наставе, - ВО-ПР-002, 
Поступак оцењивања студената,- 
Прегледи о реализацији наставе за 
школску 2008/09.- 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-УП-
003; организација и спровођење 
испита.- ВО-УП-006, Праћење 
напредовања студената;- Преглед 
напредовања студената;- ВО-ИН-001, 
Израда наставних програма по 
предметима;Општи и детаљни 
наставни програми свих предмета,- 
УР-ПР-003, Управљање кадровима, - 
Правилник о избору, ангажовању и 
вредновању наставника и сарадника, - 

Захтев је 
испуњен 

Преиспитати и усвојити 
измене Правилника о 
избору, ангажовању и 
вредновању наставника 
и сарадника у складу са 
одлукама везаним за 
Извештај о вредновању 
наставника и 
сарадника..  
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Контрола квалитета 
студијског програма 
се обавља у унапред 
одређеним 
временским 
периодима који за 
самовредновање 
износи највише три 
године, а за 
спољашњу проверу 
квалитета највише 
пет година 

Контрола квалитета студијског програма се обавља у 
унапред одређеним временским периодима који за 
самовредновање износи највише три године, а за спољашњу 
проверу квалитета највише пет година.Поступак 
самовредновања, као саставни део стратегије обезбеђења 
квалитета. 

- Статут БП, члан 93;- Пословник о 
квалитету, - МП-ПР-005, 
Самовредновање;- Документација о 
самовредновању из 2006. године, 
Одлука о покретању поступка 
самовредновања од 
30.11.2009.;Програм и план 
самовредновања 

Захтев је 
испуњен   

Мора се спроводити 
контрола квалитета 
студијског програма 
редовно и 
систематично путем 
самовредновања и 
спољашњом 
провером квалитета 

Редовна и систематична контрола квалитета студијског 
програма спроводи се поступцима преиспитивања 
студијских програма (једном годишње), вредновања 
образовног процеса (једном годишње) и самовредновања (у 
периодима не дужим од три године).Спољашњу проверу 
квалитета (акредитација, односно реакредитација) 
студијског програма врши Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета програма студијског програма, у 
периодима не дужим од пет година.Спољашњу проверу 
система менаџмента квалитетом врши и YUQS – Друштво за 
сертификацију и надзор система квалитета, д.о.о., у оквиру 
годишњих надзорних посета. 

- Правилник о студијама, члан 114-
117;- ВО-ПР-007, Преиспитивање 
студијских програма;- Извештај о 
преиспитивању студијских програма 
за школску 2008/09.;- ВП-ПР-004, 
Вредновање образовног процеса, - 
Извештај о вредновању образовног 
процеса;- МП-ПР-005, 
Самовредновање;- Извештај YUQS-a. 
о оцењивању система менаџмента 
квалитетом И-1907/09, од 19.10.2009. 

Захтев је 
испуњен  

У контроли 
квалитета студијског 
програма мора бити 
обезбеђена активна 
улога студената и 
њихова оцена 
квалитета програма 

У контроли квалитета студијског програма предвиђена је 
активна улога студената и њихова оцена квалитета 
програма.Студенти би требало да учествују у раду: Савета 
школе (три представника) и стручним органима Школе 
(Наставно веће и Савет за акредитацију и обезбеђење 
квалитета), када се расправља и одлучује о питањима која се 
односе на: осигурање квалитета наставе, реформу 
студијских програма, анализу ефикасности студирања и 
утврђивање ЕСПБ бодова. Међутим, они своје право 
углавном не користе. Представник студената је обавезни 
члан Комисије за студентско вредновање установе. 
Представник студената је учествовао у овом поступку. 

- Статут БП, члан 23, 47, 
- МП-ПР-004, Студентско вредновање 
установе, 
 Извештај о студентском вредновању 
установе за школску 2008/09.; 

Захтев је 
испуњен 

Предузети мере за 
активирање 
Студентског 
парламента. 
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