
У периоду 2013-2016. године, примарни циљеви Високе техничке школе струковних 

студија из Ниша, биће усмерени ка побољшању резултата наставног процеса, услова за 

његову реализацију, кроз интезивну сарадњу са привредом и повећању степена 

запошљавања наших свршених студената. Праћење и имплементација модерних образовних 

политика, заснована је на перманентном прикупљању података, њиховој обради, анализама 

и акционим плановима који из тога произилазе и представља основу за успешно 

остваривање горе наведених циљева. Да би зацртани циљеви били остварени, Комисија за 

обезбеђење квалитета, у сарадњи са стручним органима Школе, органима управљања и 

органима пословођења, доноси следећи 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТАТРЕГИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ 

КВАЛИТЕТА ВТШ НИШ  

за период 2013-2016. година 

 

Успешна реализација постављених циљева, спровођења стратегије, као и унапређења 

рада установе у сваком њеном сегменту рада заснована је на доследној примени стандарда 

прописаних од стране НСВО, као и суштинској посвећености Школе пуној примени и 

споровођењу политке квалитета. Основни задатак Школе у складу са Законом о Високом 

образовању је реализације струковних студија на првом, односно другом нивоу високог 

образовања, стварање услова за бржи трансфер вештина и знања, унапређење технолошког 

развоја, уз стално присутну друштвену одговорност. Ефикасност наставног процеса као и 

његов квалитет, базирају се на низу активности попут: сталних анализа пролазности на 

испитима и просечне оцене, сталних анализа успешности и ефикасности примене провере 

знања као обавезног дела испита, у смислу стицања реалне процене знања путем 

колоквијума, тестова или неких других облика провере знања, сталних анализа корисности 

и сврхе предавања, успостављање квалитетнијег партнерства са привредом, модернизације 

постојећих студијских програма, ефикасног спровођења стручне праксе и практичне наставе, 

стварање услова за комерцијализацију научно-истраживачког и стручног рада запослених, 

модернизације постојећих техничких ресурса установе. Све те активности унапредиће 

резултате рада и учинити наше дипломе конкурентне на тржишту, а самим тим и допринети 

бољем материјалним положају запослених. 

Овај акциони план подељен је по годинама и месецима 2013-2016. и треба да послужи 

као основа за будуће изазове које модерно образовање и динамично тржиште рада поставља 

пред струковно образовање и нашу установу. Документ је подложан ревизији и биће 

предмет редовних годишњих анализа. 

 



2013 
 
ЈАНУАР 2013 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље Стручни органи установе III недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Анализа степене испуњења предиспитиних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама, други 
облици наставе - ДОН у зимском семестру 
2012/2013. 

Стручни органи, Колегијум ВТШ 
Ниш 

II  недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања 

Студентски парламент, Комисија 
за обезбеђење квалитета 

I недеља 

Извештаји о раду Већа Студијских програма 
Шефови Већа студијских 
програма - колегијум 

IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Планови спровођења и реализација стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2013/2014. Израда плана промо активности 
у 2013/2014. 

Промо тим и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IV недеља 

 
ФЕБРУАР 2013 

Активност Надлежност Рок 

Припреме и реализација испитног рока ВТШ  Ниш 
I-III  

недеља 

Почетак летњег семестра 
Већа студијских програма, 
помоћник директора за наставу 

I-III 
недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Анализа степенa испуњења предиспитних 
обавеза студената,  присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама,  други 
облици наставе - ДОН у зимском семестру 
спец. студија 2012/2013. 

Стручни органи, Колегијум ВТШ 
Ниш 

II недеља 

Извештаји о раду комисија ВТШ Ниш у 2012. Председници, Комисија IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Планови спровођења и реализација стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе, Студентски 
паралмент, Колегијум 

I-III 
недеља 

Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма I-IV недеља 



Промоција Школе и припреме за упис 
2013/2014. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Почетак летњег семестра на спец. студијама 
ген. 2012/2013. 

Већа студијских програма II недеља 

Усвајање завршног рачуна ВТШ Ниш Наставно веће, Савет IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

 
МАРТ 2013 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШНиш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмсих садржаја и научно 
стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођења и реализације стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Анализа студентске анкете о педагошком 
раду наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски параламент,  Већа 
студијских програма 

IV недеља 

План коришћења годишњих одмора Правна служба IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2013/2014. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Предавања из области унапређења 
квалитета наставног процеса 

Комисија за унапређење 
квалитета и студентски 
парламент 

I недеља 

Округли сто са представницима Привреде Наставно веће, Сацет школе IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

 

АПРИЛ 2013 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље Стручни органи установе III недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV 
недеља 

Анализа степене испуњења предиспитиних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама, други 
облици наставе-ДОН 

Стручни органи 
Колегијум ВТШ Ниш 

II  недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања 

Студентски парламент 
Комисија за обезбеђење 
квалитета 

I недеља 

Извештаји о раду Већа Студијских програма 
Шефови Већа студијских 
програма- колегијум 

IV недеља 



Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Планови спровођења и реализација стручне 
праксе 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе, Студентски 
паралмент, Колегијум 

I-III 
недеља 

Одлука о изради Зборника радова ВТШ Ниш 
2013 

Шеф комисије за научно 
истраживачки рад 

IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2013/2014. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш 
I-IV 

недеља 

 

МАЈ 2013 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмсих садржаја и научно 
стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2013/2014. 

Промо тим, и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IV недеља 

Анализа студентске анкете о педагошком 
раду наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски параламент, Већа 
студијских програма 

IV недеља 

Реализација студентских сусрета 
Струковнијада 

Студентски парламент III недеља 

’’Samsung Open day’’- три године рада 
Samsung Apps лабораторије 

Промо тим, Савет Школе, 
Наставно веће, колегијум 

IV недеља 

Изрда планова коришћења годишњих 
одмора 

Правна служба IV недеља 

 
ЈУН 2013 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, Већа студијских про-
грама 

I недеља 

Реализација испитног рока 
Већа студијских програма, коле-
гијум 

II-IV 
недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеље 

Припреме на наставна за будуће бруцоше 
Комисија за реализацију 
пријемног испита 

I и II 
недеља 

Пријем докумената за упис у школску Комисија за реализацију IV недеља 



2013/2014. пријемног испита, служба 
студентске евиденције, правна 
служба 

Промоција Школе и припреме за упис 2013 
Промо тим, и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IV недеља 

Извештај о студентском вредновању 
педагошког рада  наставника и услова 
студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски параламент, Већа 
студијских програма 

III  –IV 
недеља 

Усвајање плана издавачке делатности за 
школску 2013/2014. 

Комисија за издавачку делатност IV недеља 

 
ЈУЛ 2013 

Активност Надлежност Рок 

Реализација Уписа студената у И годину 
студија школске 2013/2014., пријемни испит 
и упис 

Комисија за реализацију прије-
мног испита, служба студентске 
евиденције 

I-III 
недеља 

Реализација испитних рокова 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

I-III 
недеља 

Усвајање финасијског плана за 2014. Савет Школе, Финасијска служба II недеља 

Извештј о шестомесечном финасијском 
пословању ВТШ Ниш 

Директор IV недеља 

Радови на адаптацији, реконструкцији 
објекта и отклањане недостатака и 
оштећења насталих у претходном периоду 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2013/2014. 
Уређење школског простора (I спрат) 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

 
АВГУСТ  2013 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитног рока Колегијум, Већа студ. програма III-IV 
недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2013/2014., Уређење школског простора 

Техничка и остале стручне службе III-IV 
недеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правна Служба, Савет III-IV 
недеља 

 
СЕПТЕМБАР 2013 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитних рокова Сви орагни ВТШ Ниш 
I-III  

недеље 

Реализација II уписног рока 
Комисија за упис, правна служба, 
служба студентске евиденције. 

I-III 
недеља 

Упис у II и III  годину студија 
Служба студентске евиденције, 
менаџмент ВТШ Ниш 

III и IV 
недеља 



Извештај о резултатима анкете студентског 
вредновања педагошког рада наставника и 
услова студи-рања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Већа студијских програма 

III-IV 
недеља 

Креирање плана студијских путовања у 
школској 2013/2014. 

Већа студијских програма IV недеља 

Расписивање конкурса за специјалистичке 
студије за школску 2013/2014. 

Директор ВТШ Ниш - колегијум, 
Комисија за Упис 

IV недеља 

Припреме за почетак школске 2013/2014. 
Колегијум Већа Студијских 
Програма 

II-IV 
недеље 

Избор чланова Савета ВТШ Ниш из реда 
студе-нтског паралмента 

Студентски паралмент I-IV недеље 

Техничке припреме за почетак Школске 
2013/2014. 

Техничка и остале стручне 
службе 

III-IV 
недеља 

Усвајање календара рада у школској 
2013/2014. год. 

Наставно веће ВТШ Ниш IV недеља 

Проглашење најбољих студената у школској 
2012/2013. 

Наставно веће, Већа студијских 
програма, 

IV недеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правна Служба, Савет 
III-IV 

недеља 

 
ОКТОБАР 2013. 

Активност Надлежност Рок 

Пријем студената, упознавање са правилима 
студирања, обавезама и правима. 

Већа Студијских програма I недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијум ВТШ Ниш 
I-IV 

недеља 

Реализација уписа на специјалистичким 
студијама 

Комисија за упис IV недеља 

Програм тима за промоцију Школе за 2014. Промо тим II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум III недеља 

Издавање Зборника радова ВТШ Ниш 2013. 
Комисија за научно истраживачки 
рад 

IV недеља 

Извештај комисије за издавачку делатност Комисја за издавачку делатност II недеља 

Реализација анкете о студентском 
вредновању педагошког рада наставника и 
сарадника и услова студирања за летњи 
семестар школске 2012/2013. 

Комисија за контролу квалитета и 
студентски параламент 

III недеља 

Припреме за реакредитацију спец. студија Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

 
НОВЕМБАР 2013 

Активност Надлежност Рок 

Анализа степена испуњења предиспитиних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијских вежби 

Већа студијских програма, 
Колегијум 

II недеља 



 

Научно стручна база - анализа постојецих 
уговора, степен сарадње, степен ефикасности 
и потенцијални проблеми у претходном 
периоду и њихово отклањање 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Пријем студената спец. студија ген. 
2013/2014., упознавање са правилима 
студирања, обавезама и правима 

Већа Студијских програма I недеља 

Предавања из области унапређења квалитета 
наставног процеса 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

III недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијума ВТШ Ниш I-IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

III недеља 

Припреме за ре акредитацију 
специајлистичких студија 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Реализација стручне екскурзије Савет Школе I недеља 

 
ДЕЦЕМБАР 2013 

Активност Надлежност Рок 

Прикупљање искустава релевантних 
установа у земљи и окружењу у области 
контроле и унапредјења квалитета 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

I-II недеља 

Анализа степен испуњења предиспитиних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторисјких вежби 

Колегијум и Већа Студијских 
програма 

II недеља 

Извештај о резултатима анкете студентског 
вредновања педагошког рада наставника и 
услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Већа студијских програма 

III-IV 
недеља 

Припреме и спровођење анекте запослених о 
раду и условима рада у Школи 

Комисија за Контролу и унапре-
ђење квалитета и студентски 
парламент, 

III недеља 

Извештај о току изводјења наставе у 
зимском семестру 2013-2014. 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Усвајање распореда полагања испита у 
календарској 2014. 

Наставно веће IV недеља 

Предавање из области контроле и 
унапређења квалитета наставног процеса 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парла-мент 

II недеља 

Анализа и процена реализације акционог 
плана у 2013. 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета 

IV недеља 

Извештај директора о раду и резулататима у 
календарској 2013. 

Директор IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум II недеља 

Припреме за ре акредитацију 
специјалстичких студија 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Усвајање Плана јавних набавки за 2014. Савет ВТШ III недеља 



2014 
 
ЈАНУАР 2014 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље Стручни органи установе III недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Анализа степенa испуњења предиспитних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама, други 
облици наставе - ДОН у зимском семестру 
2013/2014. 

Стручни органи, Колегијум ВТШ 
Ниш 

II недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника  и условима 
студирања 

Студентски парламент, Комисија 
за обезбеђење квалитета 

II недеља 

Извештаји о раду Већа Студијских програма у 
зимском семестру  2013/2014. 

Шефови Већа студијских 
програма, Колегијум 

IV недеља 

Извештај о току извођења наставе у зимском 
семестру 2013/2014. 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Акредитација специјалистичких студија Већа студијских програма 
I и II 

недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе, Студентски 
паралмент, Колегијум 

I-III 
недеља 

Усвајање програма рада Тима за 
међународну сарадњу ВТШ Ниш 

Тим за међународну сарадњу 
директор 

II-III 
недеља 

Усвајање програма рада Промо Тима ВТШ 
Ниш 

Промо тим и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2014/2015. 

Промо тим и сви органи ВТШН 
иш 

I-IV недеља 

Припреме и реализација испитног рока ВТШ Ниш 
III-IV 

недеља 

Израда и усвајање Плана јавних набавки за 
2014. 

Веће студијских програма, 
Наставно веће, Савет ВТШ Ниш 

III-IV 
недеља 

 
ФЕБРУАР 2014 

Активност Надлежност Рок 

Припреме и реализација испитног рока ВТШ Ниш 
I-III 

недеља 

Почетак летњег семестра 
Већа студијских програма, 
помоћник директора за 
наставу 

I-III 
недеља 

Контрола реализације наставног процеса 

Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма,  
Комисија за контролу 
квалитета 

I-IV 
недеља 



Анализа степене испуњења предиспитиних 
обавеза студената,  присуство настави, присуство 
лабораторијским вежбама, други облици наставе 
- ДОН у зимском семестру спец. студија 
2013/2014. 

Стручни органи, Колегијум 
ВТШ Ниш 

II недеља 

Извештаји о раду комисија ВТШ Ниш у 2013. Председници, Комисија IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и унапређења 
научно стручне базе 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Планови спровођења и реализација стручне 
праксе 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Припреме за реализацију студентских сусрета 
Савет Школе, Студентски 
паралмент, Колегијум 

I-III 
недеља 

Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

ПромоцијаШколеиприпремезаупис 2014/2015. 
Промо тим и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IV 
недеља 

Усвајање завршног рачуна ВТШ Ниш Наставно веће, Савет IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

 
МАРТ 2014 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма,  Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Почетак летњег семестра на спец. студијама 
ген. 2013-2014. 

Већа студијских програма II недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмских садржаја и научно 
стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођења и реализације стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Анализа студентске анкете о педагошком 
раду наставника и услова  студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски параламент, Већа 
студијских програма 

IV недеља 

План коришћења годишњих одмора Правна служба IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2014/2015. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Предавања из области унапређења 
квалитета наставног процеса 

Комисија за унапређење 
квалитета и студентски 
парламент 

I недеља 

Округли сто са представницима Привреде Наставно веће, Савет школе IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

 
АПРИЛ 2014 



Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмских садржаја и научно 
стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

’’Samsung Open day’’- три године рада 
Samsung Apps лабораторије 

Промотим, Савет Школе, 
Наставно веће, колегијум 

IVнедеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма 

III недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2014/2015. 

Промо тим и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IVнедеља 

Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма I-IV недеља 

Прикупљање искустава релевантних 
установа у  земљи и окружењу у области 
контроле и унапређења квалитета 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и  
студентски парламент 

I-I Iнедеља 

Свечана подела диплома и спортски дан 
(студнети –наставници) 

Колегијум ВТШ Ниш, стручне 
службе, Студентски парламент 

IV недеља 

 
МАЈ 2014 

Активност Надлежност Рок 

Контрола спровођења и реализације стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Реализација студентских сусрета 
Савет ВТШ Ниш, Студентски 
паралмент 

I-IIнедеља 

Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма I-IV  недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2014/2015. 

Промо тим и сви органи ВТШ 
Ниш 

I-IV недеља 

Извештај о току извођења наставе у летњем 
семестру 2013/2014. 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Одржавање Седнице Наставног Већа и 
Савета 

Наставно Веће, Савет Школе IV недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања у летњем семестру 2013/2014. 

Студентски парламент, Комисија 
за обезбеђење квалитета 

IV недеља 

Реализација стручне екскурзије Савет ВТШ Ниш II недеља 

 
 
 
 



ЈУН 2014 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV 
недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

I недеља 

Реализација испитног рока 
Већа студијских програма, 
Колегијум 

II-IV 
недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Припремна настава за будуће бруцоше 
Комисија за реализацију пријемног 
испита 

III недеља 

Пријем докумената за упису школску 
2014/2015. 

Комисија за реализацију пријемног 
испита,  Служба студентске 
евиденције, Правна служба 

IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 2015. Промо тим и сви органи ВТШ Ниш 
I-IV 

недеља 

Усвајањепланаиздавачкеделатностиза 2014. Комисија за издавачку делатност IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
ЈУЛ 2014 

Активност Надлежност Рок 

Реализација Уписа студената у прву годину 
студија школске 2014/2015., пријемни испит 
и упис 

Комисија за реализацију 
пријемног испита, Служба 
студентске евиденције 

I-III 
недеља 

Реализација испитних рокова 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

I-III 
недеља 

Усвајање финасијског плана за 2015. Савет Школе, Финасијска служба II недеља 

Извештај о шестомесечном финасијском 
пословању ВТШ Ниш 

Директор IV недеља 

Радови на адаптацији, реконструкцији 
објекта и отклањање недостатака и 
оштећења насталих у претходном периоду 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2014/2015., Уређење школскогпростора 

Техничка и остале стручнеслужбе 
III-IV 

недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

АВГУСТ 2014 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитног рока Колегијум, Већа студ. програма III-IVнедеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2014/2015., Уређење школског простора 

Техничка и остале стручне 
службе 

III-IVнедеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правна служба, Савет III-IVнедеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IVнедеља 



СЕПТЕМБАР 2014 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитних рокова Сви орагни ВТШНиш 
I-III 

недеља 

Реализација и уписног рока 
Комисија за упис, правна служба, 
служба студентске евиденције. 

I-III 
недеља 

Упис у II и III годину студија 
Служба студентске евиденције, 
менаџмент ВТШ Ниш 

II и IV 
недеља 

Извештај о резултатима анкете студентског 
вредновања педагошког рада наставника и 
услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Већа студијских програма 

III-IV 
недеља 

Креирање плана студијских путовања у 
школској 2014/2015. 

Већа студијских програма IV недеља 

Расписивање конкурса за специјалистичке 
студије за школску 2014/2015. 

Директор ВТШ Ниш, Колегијум, 
Комисија за упис 

IV недеља 

Припреме за почетак школске 2014/2015. 
Колегијум Већа студијских 
програма 

II-IV 
недеља 

Избор чланова Савета ВТШ Ниш изреда 
студентског паралмента 

Студентски паралмент 
I-IV 

недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2014/2015. 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

Усвајање календара рада у школској 
2014/2015. год. 

Наставно веће ВТШ Ниш IV недеља 

Проглашење најбољих студената у 
школској 2013/2014. 

Наставно веће, Већа студијских 
програма 

IV недеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правнаслужба, Савет 
III-IV 

недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
ОКТОБАР 2014. 

Активност Надлежност Рок 

Пријем студената, упознавање са правилима 
студирања,  обавезама и правима. 

Већа студијских програма I недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијум ВТШ Ниш 
I-IV 

недеља 

Реализација уписа на специјалистичким 
студијама 

Комисија за упис IV недеља 

Програм тима за промоцију Школе за 2015. Промо тим II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум III недеља 

Извештај комисије за издавачку делатност Комисија за издавачку делатност II недеља 

Извештај комисије за унапређење квалитета 
о резултатима студентске анкете 2013/2014. 

Комисија за контролу квалитета, 
Наставно веће и студентски 
параламент 

III недеља 

Припреме за акредитацију студијског 
програма ЗПП 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 



Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

 
НОВЕМБАР 2014 

Активност Надлежност Рок 

Анализа степена испуњења предиспитиних 
обавеза студената,  присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама 

Већа студијских програма, 
Колегијум 

II недеља 

Научно стручна база – анализа постојећих 
уговора, степен сарадње, степен 
ефикасности потенцијални проблеми у 
претходном периоду и њихово отклањање 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Пријем студената спец. студија ген. 
2014/2015.,  упознавање са правилима 
студирања, обавезама и правима 

Већа студијских програма I недеља 

Предавања из области унапређења 
квалитета наставног процеса 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

III недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијума ВТШ Ниш I-IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

III недеља 

Подношење захтева за акредитацију 
студијског програма ЗПП 

Већа студијских програма I-III недеља 

 
ДЕЦЕМБАР 2014 

Активност Надлежност Рок 

Прикупљање искустава релевантних 
установа у земљи и окружењу у области 
контроле и унапређења квалитета 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

I -II 
недеља 

Анализа степен испуњења предиспитиних 
обавеза студената,  присуство настави, 
присуство лабораторијских вежби 

Колегијум и Већа студијских 
програма 

II недеља 

Извештај о резултатима анкете студентског 
вредновања педагошког рада наставника и 
услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма 

III-IV 
недеља 

Издавање Зборника радова ВТШ Ниш 2015. 
Комисија за научно истраживачки 
рад 

IV 
недеља 

Припреме и спровођење анекте запослених о 
раду и условима рада у Школи 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

III 
недеља 

Извештај о току извођења наставе у зимском 
семестру 2014-2015. 

Помоћник директора за наставу 
III 

недеља 

Усвајање распореда полагања испита у 
календарској 2015. 

Наставно веће 
IV 

недеља 

Предавање из области контроле и 
унапређења квалитета наставног процеса 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

II недеља 

Анализа и процена реализације акционог Комисија за Контролу и IV 



плана у 2014. унапређење квалитета недеља 

Извештај директора о раду и резулататима у 
календарској 2014. 

Директор 
IV 

недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум II недеља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015 
 
ЈАНУАР 2015 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље Стручни органи установе III недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Анализа степене испуњења предиспитних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама, други 
облици наставе-ДОН у зимском семестру 
2014/2015. 

Стручни органи, Колегијум ВТШ 
Ниш 

II  недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања 

Студентски парламент 
Комисија за обезбеђење квалитета 

II недеља 

Извештаји о раду Већа Студијских програма 
у зимском семестру 2014/2015. 

Шефови Већа студијских 
програма, Колегијум 

IV недеља 

Извештај о току извођења наставе у 
зимском семестру 2014/2015 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе, Студентски 
паралмент, Колегијум 

I-III 
недеља 

Усвајање програма рада Тима за 
међународну сарадњу ВТШ Ниш за 2015. 

Тим за међународну сарадњу,  
директор 

II-III 
недеља 

Усвајање програма рада Промо Тима ВТШ 
Ниш 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2014/2015. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Припреме и Реализација испитног рока ВТШ  Ниш 
III-IV 

недеља 

Израда и усвајање Правилника о расподели 
сопствених прихода Школе 

Директор школе, Савет ВТШ 
III-IV 

недеља 

Израда и усвајање Плана јавних набавки за 
2015. годину 

Веће студијских програма, 
Наставно веће, Савет ВТШ Ниш 

III-IV 
недеља 

Усвајање финансијског плана за 2015. Савет Школе, Финансијска служба 
III-IV 

недеља 

Усвајање Извештаја о попису имовине и 
обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године. 

Савет Школе, Финансијска служба 
III-IV 

недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
ФЕБРУАР 2015 

Активност Надлежност Рок 

Припреме и Реализација испитног рока ВТШ  Ниш 
I-III  

недеља 



Почетак летњег семестра 
Већа студијских програма, 
помоћник директора за наставу 

I-III 
недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Анализа степене испуњења предиспитиних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама, други 
облици наставе-ДОН у зимском семестру  
спец.студија 2014/2015. 

Стручни органи, Колегијум ВТШ 
Ниш 

II  недеља 

Извештаји о раду комисија ВТШ Ниш у 2014. 
години 

Председници, Комисија IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Планови спровођења и реализација стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе, Студентски 
паралмент, Колегијум 

I-III 
недеља 

Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма I-IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Усвајање завршног рачуна ВТШ Ниш Наставно веће, Савет IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
МАРТ 2015 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Почетак летњег семестра на другом степену 
студија ген. 2014-2015. 

Већа студијских програма II недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмских садржаја и научно 
стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације стручне 
праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Анализа студентске анкете о педагошком 
раду наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски парламент, Већа 
студијских програма 

IV недеља 

План коришћења годишњих одмора Правна служба IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Предавања из области унапређења 
квалитета наставног процеса 

Комисија за унапређење 
квалитета и студентски 

I недеља 



парламент 

Округли сто са представницима Привреде Наставно веће, Савет IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
АПРИЛ 2015 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења порграмских садржаја и научно 
стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

’’Samsung Open day’’- пет године рада 
Samsung Apps лабораторије 

Промо тим, Савет Школе, Наставно 
веће, колегијум 

IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма 

III недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I-IV недеља 

Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма I-IV недеља 

Прикупљање искустава релевантних 
установа у земљи и окружењу у области 
контроле и унапређења квалитета 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

I-II недеља 

Свечана подела диплома и спортски дан 
(студенти–наставници) 

Колегијум ВТШ Ниш, стручне 
службе, Студентски парламент 

IV недеља 

Организација студентског сајма у оквиру 
ECBAC Темпус пројекта 

Представници ВТШ  у 
Конзорцијуму ECBAC Темпус 
пројекта 

IV недеља 

Регионална конференција посвећена 
дисеминацији ECBAC Темпус пројекта 

Представници ВТШ  у 
Конзорцијуму ECBAC Темпус 
пројекта 

IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
МАЈ 2015 

Активност Надлежност Рок 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе 

Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролуквалитета 

I-IV 
недеља 

Реализација студентских сусрета 
Савет ВТШ Ниш, Студентски 
паралмент 

I-II недеља 



Округли сто са представницима привреде Већа студијских програма 
I-IV 

недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш 
I-IV 

недеља 

Извештај о току извођења наставе у 
летњем семестру 2014/2015 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Одржавање Седнице Наставног Већа и 
Савета 

Наставно Веће, Савет Школе IV недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања у летњем семестру 2013/2014. 

Студентски парламент, Комисија за 
обезбеђење квалитета 

IV  недеља 

Реализација стручне екскурзије Савет ВТШ Ниш II недеља 

 
ЈУН 2015 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш, Већа 
студијских програма, Комисија за 
контролу квалитета 

I-IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

I недеља 

Реализација испитног рока 
Већа студијских програма, 
Колегијум 

II-IV 
недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Припремна настава за будуће бруцоше 
Комисија за реализацију пријемног 
испита 

I и II 
недеља 

Пријем докумената за упис у школску 
2015/2016. 

Комисија за реализацију пријемног 
испита, Служба студентске 
евиденције, Правна служба 

IV недеља 

Усвајање плана издавачке делатности за 
2015. 

Комисија за издавачку делатност IV недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
ЈУЛ 2015 

Активност Надлежност Рок 

Реализација Уписа студената у прву годину 
студија школске 2015/2016., пријемни 
испит и упис 

Комисија за реализацију пријемног 
испита, Служба студентске 
евиденције 

I-III 
недеља 

Реализација испитних рокова 
Колегијум,Већа студијских 
програма 

I-III 
недеља 

Извештај о шестомесечном финансијском 
пословању ВТШ Ниш 

Директор, Савет IV недеља 

Радови на адаптацији, реконструкцији 
објекта и отклањане недостатака и 
оштећења насталих у претходном периоду 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

Техничке припреме за почетак Школске Техничка и остале стручне службе III-IV 



2015/2016., Уређење школског простора недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
АВГУСТ 2015 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитног рока 
Већа студијских програма, 
Колегијум 

III-IV 
недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2015/2016., Уређење школског простора 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правна служба, Савет 
III-IV 

недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

Проглашење најбољих студената у 
школској 2013/2014. 

Наставно веће, Већа студијских 
програма 

IV недеља 

 
СЕПТЕМБАР 2015 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитних рокова 
Већа студијских програма, 
Колегијум 

I-III 
недеља 

Реализација II уписног рока 
Комисија за упис, правна служба, 
служба студентске евиденције. 

I-III 
недеља 

Упис у II и III  годину студија 
Служба студентске евиденције, ме-
наџмент ВТШ Ниш 

IV недеља 

Извештај о резултатима анкете 
студентског вредновања педагошког рада 
наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Већа студијских програма 

III-IV 
недеља 

Креирање плана студијских путовања у 
школској 2015/2016. 

Већа студијских програма IV недеља 

Расписивање конкурса за студије другог 
степена за школску 2015/2016. 

Директор ВТШ Ниш, Колегијум, 
Комисија за упис 

IV недеља 

Припреме за почетак школске 2015/2016. 
Колегијум Већа студијских 
програма 

II-IV 
недеља 

Избор чланова Савета ВТШ Ниш из реда 
Студентског парламента 

Студентски парламент I-IV недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2015/2016. 

Техничка и остале стручне службе 
III-IV 

недеља 

Усвајање календара рада у школској 
2015/2016. год 

Наставно веће ВТШ Ниш IV недеља 

Припреме и спровођење анкете запослених 
о раду и условима рада у Школи 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент, 

III недеља 

Проглашење најбољих студената у 
школској 2014/2015. 

Наставно веће, Већа студијских 
програма, 

IV недеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правна служба, Савет 
III-IV 

недеља 



Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
ОКТОБАР 2015. 

Активност Надлежност Рок 

Пријем студената, упознавање са правилима 
студирања, обавезама и правима. 

Већа Студијских програма I недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијум ВТШ Ниш 
I-IV 

недеља 

Реализација уписа на други степен 
струковних студија 

Комисија за упис IV недеља 

Програм тима за промоцију Школе за 2015. Промо тим II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум III недеља 

Извештај комисије за издавачку делатност Комисија за издавачку делатност II недеља 

Извештај комисије за унапређење 
квалитета о резултатима студентске анкете 
2014/2015. 

Комисија за контролу квалитета, 
Наставно веће и студентски 
парламент 

III недеља 

Припремаизвештаја о самовредновању 
Комисија за писање извештаја о 
самовредновању 

I-IV 
недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

 
НОВЕМБАР 2015 

Активност Надлежност Рок 

Анализа степена испуњења предиспитних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама. 

Већа студијских програма, 
Колегијум 

II недеља 

Научно стручна база – анализа постојећих 
уговора, степен сарадње, степен 
ефикасности и потенцијални проблеми у 
претходном периоду и њихово отклањање 

Већа студијских програма I-IV недеља 

Пријем студената на други степен 
струковних студија 2015/2016., упознавање 
са правилима студирања, обавезама и 
правима 

Већа студијских програма I недеља 

Предавања из области унапређења 
квалитета наставног процеса 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

III недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и 
Савета 

Наставно веће, Савет IV недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијума ВТШ Ниш I-IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, Већа студијских 
програма 

III недеља 

 
 
 
 



ДЕЦЕМБАР 2015 

Активност Надлежност Рок 

Прикупљање искустава релевантних уста-
нова у земљи и окружењу у области 
контроле и унапређења квалитета 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

I-II недеља 

Анализа степен испуњења предиспитних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијских вежби 

Колегијум и Већа студијских 
програма 

II недеља 

Извештај о резултатима анкете студентског 
вредновања педагошког рада наставника и 
услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Већа студијских програма 

III-IV 
недеља 

Издавање Зборника радова ВТШ Ниш 2016 
Комисија за научно истраживачки 
рад 

IV недеља 

Извештај о току извођења наставе у 
зимском семестру 2014-2015. 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Усвајање распореда полагања испита у 
календарској 2015. 

Наставно веће IV недеља 

Анализа и процена реализације акционог 
плана у 2015. 

Комисија за Контролу и унапре-
ђенје квалитета 

IV недеља 

Извештај директора о раду и резулататима 
у календарској 2015. 

Директор IV недеља 

 

Предавање из области контроле и 
унапређења квалитета наставног процеса 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
студентски парламент 

II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум II недеља 

Одржавање седнице Наставног већа и Савета Наставно веће, Савет IV недеља 

 
 





ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Александра Медведева 20, 18000 Ниш, Србија 

Тел:  +381 (0)18 588 211, 588 039, 588 040 
Фаx: +381 (0)18 588 210 

e-mail: info@vtsnis.edu.rs 
 

http://www.vtsnis.edu.rs 

COLLEGE OF APPLIED TECHNICAL SCIENCES  
Address: Aleksandra Medvedeva 20, 18000 Nis, Serbia 
Phone.  +381 (0)18 588 211, 588 039, 588 040 
Fax +381 (0)18 588 210 
e-mail: info@vtsnis.edu.rs 

 

 
1 

 
 

ПЛАН РАДА ВТШ Ниш 

Јануар - Децембар 2016. 

 
У школској 2016. години, Висока Техничка Школа Струковних Студија из Ниша, све 

своје активности усмериће на остваривање циљева виског образовања који се огледају у: 
преношењу научних, стручних и уметничких знања и вестинг; обезбеђивању научног, 
стручног подмлатка; пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну 
високо образовање и да се образују током читавог живота. У том смислу наставни процес, 
његов квалитет као и његови резултати, биће приоритет. 

Такође, у 2016. години, очекује нас израда Извештаја о самовредновању ВТШ Ниш, као 
и израда извештаја о самовредновању студисјких програма ИНИ, КОТ, СРТ и ГРИ. Ови 
извештаји, представљају основу за будуће акредитације, стога им је потребно посветити 
посебну пажњу. У 2016. години, очекује се усвајање и примена новог Закона о високом 
образовању, који ће унети много новина у области финасирања, области квалитета и 
акредитације, интернационализације и структурног организовања. Ради ефикасне 
имплементације новена које доноси нови Закон биће потребно додатно ангажовање свих 
запослених. Коначно, у 2016. години, ВТШ Ниш, обележава 40 година од оснивања и овај 
јубилеј треба обележити. 

Кроз перманентне анализе ефикасности студирања, побољшање услова студирања, 
уједначавања критеријума и дефинисања основних знања, пре свега практичних, створиће се 
услови за остваривање горе наведених циљева. Зато су предвидјене следеће активности:  

1. Анализа пролазности на испитима и анализа просечне оцене на: 
 основним струковним студијама 
 специјалистичким студијама; 

2. Анализа успешности и ефикасности примене провере знања као обавезног дела 
испита, у смислу стицања реалне процене знања путем колоквијума, тестова или 
неких других облика провере знања – уједначавање, стил, правила о састављању 
тестова и сл; 

3. Анализа корисности и сврхе предавања (памћење на предавањима); 
4. Прикупљање и разматрање мишљења свих студијских програма у смислу 

побољшања квалитета знања и пролазности на испитима; 
5. Спроводјење активности за избор најбољих студената; 
6. Успостављање квалитетнијег партнерства са привредом; 
7. Модернизација постојећих студијских програма; 
8. Ефикасно спровођење стручне праксе; 
9. Ефикасна релизација практичне наставе; 
10. Стварање услова за комерцијализацију научно истраживачког и стручног рада 

запослених; 
11. Модернизација постојећих техничких ресурса установе; 
12. Упоредјивање студената са студентима других високошколских установа у 

примени практичних знања кроз мобилност судената сличних или истих 
студијских програма; 

13. Побољшање материјалног положаја запослених; 
У даљем је дат приказ планираних активности по месецима, са недлежностима и 

роковима за њихову реализацију. 
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Јануар 2016. 

Активност Надлежност Рок 

Реализација наставног процеса 
Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

I – IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље Стручни органи установе III недеља 

Реализација испитног рока 
Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

I – IV недеља 

Припрема извештаја о самовредновању 
Стручни органи, комисија за 
квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

II – IV недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања 

Студентски парламент, 
Комисија за обезбеђење квалитета II - III недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма, 
Руководиоци стручне праксе I – IV недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе,  
Студентски парламент,  
Колегијум 

I - III недеља 

Усвајање програма рада Тима за 
међународну сарадњу ВТШ Ниш за 2016 

Тим за међународну сарадњу, 
Директор II - III недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2014/2015. год. Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I – IV недеља 

Усвајање Плана Јавних Набавки и 
Финансијског плана ВТШ Ниш за 2016. 

Наставно Веће,  
Савет Школе IV недеља 

Припреме за обележавање 40 година 
рада ВТШ Нис 

Колегијум,  
Наставно веће,  
Промо тим 

I – IV недеља 

 
 
Фебруар 2016. 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитног рока 
Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

I – IV недеља 

Припрема извештаја о самовредновању 
Стручни органи,  
Комисија за квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Почетак наставе у летењем семестру 
2015/2016. год. 

Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

IV недеља 

Извештаји о раду Већа Студијских 
програма  

Шефови Већа студијских програма, 
Колегијум IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа студијских програма, 
Руководиоци стручне праксе I – IV недеља 
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Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе,  
Студентски парламент,  
Колегијум 

I - III недеља 

Усвајање програма рада Тима за 
међународну сарадњу  ВТШ Ниш за 
2016. год. 

Тим за међународну сарадњу, 
директор II - III недеља 

Округли сто са представницима 
привреде Већа студијских програма I – IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016. год. Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I – IV недеља 

Усвајање Завршног рачуна ВТШ Ниш, за 
2015. годину  

Наставно Веће,  
Савет Школе IV недеља 

Усвајање плана издавачке делатности 
за 2016. год. Комисија за издавачку делатност IV недеља 

Припреме за обележавање 40 година 
рада ВТШ Ниш 

Колегијум, 
Наставно Веће,  
Промо тим 

I – IV недеља 

 
 
Март 2016. 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног 
процеса 

Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

I – IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмских садржаја и 
научно стручне базе 

Већа студијских програма I – IV недеља 

Припрема извештаја о самовредновању 
Стручни органи,  
Комисија за квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

II – IV недеља 

Састанак са представницима 
студентског парламента Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе Већа студијских програма I – IV недеља 

Анализа студентске анкете о 
педагошком раду наставника и услова 
студирања  

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски параламент,  
Већа студијских програма 

IV недеља 

Припреме за реализација студентских 
сусрета Струковнијада Студентски парламент III недеља 

План коришћења годишњих одмора Правна служба IV недеља 
Припреме за обележавање 40 година 
рада ВТШ Нис 

Колегијум Наставно Веће , Промо 
тим I – IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016. год. Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I – IV недеља 
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Април 2016. 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног 
процеса 

Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

I - IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења програмских садржаја и 
научно стручне базе 

Већа студијских програма I - IV недеља 

Реализација Колоквијумске недеље 
Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

III недеља 

Припрема  и предаја извештаја о 
самовредновању 

Стручни органи,  
Комисија за квалитет,  
Наставно веће ВТШ Ниш, 
Колегијум ВТШ Ниш 

II – IV недеља 

Састанак са представницима 
студентског парламента Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе Већа студијских програма I – IV недеља 

Припреме за реализација студентских 
сусрета Струковнијада Студентски парламент III недеља 

Обележавање 40 - година ВТШ Ниш Сви органи установе IV недеља 

’’Samsung Open day’’ - три године рада 
Samsung Apps лабораторије 

Промо тим,  
Савет Школе,  
Наставно веће,  
Колегијум 

IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016. год. Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I - IV недеља 

Припреме за акредитацију ВТШ Ниш и 
студ. програма ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет, Колегијум ВТШ Ниш I - IV недеља 

 
Мај 2016. 

Активност Надлежност Рок 

Контрола реализације наставног 
процеса 

Колегијум ВТШ Ниш,  
Већа студијских програма, 
Комисија за контролу квалитета 

I - IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења порграмских садржаја и 
научно стручне базе 

Већа студијских програма I - IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе Већа студијских програма I - IV недеља 

Анализа студентске анкете о 
педагошком раду наставника и услова 
студирања  

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Студентски парламент,  
Већа студијских програма 

IV недеља 

Реализација студентских сусрета 
Струковнијада Студентски парламент III недеља 
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Припреме за акредитацију ВТШ Ниш и 
студ.програма ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2015/2016 Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I - IV недеља 

 
Јун  2016. 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље Колегијум,  
Већа студијских програма I недеља 

Реализација испитног рока Већа студијских програма, 
Колегијум II - IV недеља 

Припреме на наставна за будуће 
бруцоше 

Комисија за реализацију пријемног 
испита I и II недеља 

Реализација избора за директора ВТШ 
Ниш 

Наставно веће,  
Савет I - III недеља 

Пријем докумената за упис у школску 
2016/2017. год. 

Комисија за реализацију пријемног 
испита,  
Служба студентске евиденције,  
Секретаријат 

IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2016. 

Промо тим,  
ВТШ Ниш I - IV недеља 

Припреме за акредитацију ВТШ Ниш и 
студ. програма ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Спровођење анкете о педагошком раду 
наставника и сарадника и условима 
студирања 

Студентски парламент, 
Комисија за обезбеђење квалитета I - II недеља 

 
Јул 2016. 

Активност Надлежност Рок 
Реализација Уписа студената у I годину 
студија школске 2016/2017. год., 
пријемни испит и упис 

Комисија за реализацију пријемног 
испита,  
Служба студентске евиденције 

I - III недеља 

Реализација испитних рокова Колегијум,  
Већа студијских програма I - III недеља 

Извештај о шестомесечном 
финансијском пословању ВТШ Ниш Директор IV недеља 

Радови на адаптацији, реконструкцији 
објекта и отклањане недостатака и 
оштећења насталих у претходном 
периоду 

Техничка и остале стручне службе III - IV недеља 

Припреме за акредитацију ВТШ Ниш и 
студ. програма ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет, Колегијум ВТШ Ниш I - II недеља 

Техничке припреме за почетак 
Школске 2016/2017. год. 
Уређење школског простора 

Техничка и остале стручне службе III - IV недеља 
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Август 2016. 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитног рока Колегијум,  
Већа студ. програма III - IV недеља 

Техничке припреме за почетак 
Школске 2016/2017. год. 
Уређење школског простора 

Техничка и остале стручне службе III - IV недеља 

Припреме за акредитацију ВТШ Ниш и 
студ.програма ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Преглед и анализа правилника и 
општих аката Школе 

Колегијум,  
Правна Служба,  
Савет 

IV недеља 

 
Септембар 2016. 

Активност Надлежност Рок 
Реализација испитних рокова Сви органи ВТШ Ниш I - III недеље 

Реализација II уписног рока Комисија за упис, правна служба, 
Служба студентске евиденције. I - III недеља 

Упис у II и III годину студија Служба студентске евиденције, 
Менаџмент ВТШ Ниш III и IVнедела 

Извештај о резултатима анкете 
студентског вредновања педагошког 
рада наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ Ниш, 
Већа студијских програма 

III - IV недеља 

Креирање плана студијских путовања у 
школској 2016/2017. год. Већа студијских програма IV недеља 

Расписивање конкурса за специјалист. 
студије за школску 2016/2017. год. 

Директор ВТШ Ниш - колегијум, 
Комисија за Упис IV недеља 

Припреме за почетак школске 
2016/2017. год. 

Колегијум Већа Студијских 
Програма II - IVнедеље 

Избор чланова Савета ВТШ Ниш из реда 
студентског парламента Студентски парламент I - IVнедеље 

Техничке припреме за почетак Школске 
2016/2017. год. Техничка и остале стручне службе III - IV недеља 

Усвајање календара рада у школској 
2016/2017. год. Наставно веће ВТШ Ниш IV недеља 

Припреме за акредитацију ВТШ Ниш и 
студ. програма ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Проглашење најбољих студената у 
школској 2015/2016. год. 

Наставно веће,  
Већа студ. прог. IV недеља 
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Октобар 2016. 

Активност Надлежност Рок 
Пријем студената, упознавање са 
правилима студирања, обавезама и 
правима. 

Већа Студијских програма I недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијум ВТШ Ниш I - IV недеља 
Реализација уписа на специјалистичким 
студијама Комисија за упис IV недеља 

Програм тима за промоцију Школе за 
2017. год. Промо тим II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента  Колегијум III недеља 

Извештај комисије за издавачку 
делатност Комисија за издавачку делатност II недеља 

Припреме и предаја материјала за 
акредитацију ВТШ Ниш и студ. програма 
ИНИ, КОТ, СРТ и ЗПП 

Стручни органи, комисија за 
квалитет,  
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Анализа анкете о студентском 
вредновању педагошког рада наставника 
и сарадника и услова студирања за летњи 
семестар школске 2015/2016. год. 

Комисија за контролу квалитета 
и студентски парламент III недеља 

 
 
Новембар 2016. 

Активност Надлежност Рок 
Анализа степена испуњења предиспитних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијским вежбама.  

Већа студијских програма, 
Колегијум II недеља 

Научно стручна база – анализа постојећих 
уговора, степен сарадње, степен 
ефикасности и потенцијални проблеми у 
претходном периоду и њихово отклањање  

Већа студијских програма I - IV недеља 

Пријем студената спец. студија ген. 
2016/2017. год., упознавање са правилима 
студирања, обавезама и правима 

Већа Студијских програма I недеља 

Предавања из области унапређења 
квалитета наставног процеса  

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
Студентски парламент 

III недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијума ВТШ Ниш I - IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље Колегијум,  
Већа студијских програма III недеља 
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Децембар 2016. 

Активност Надлежност Рок 
Прикупљање искустава релевантних 
установа у земљи и окружењу у области 
контроле и унапредјења квалитета 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
Студентски парламент 

I - II недеља 

Анализа степен испуњења предиспитних 
обавеза студената, присуство настави, 
присуство лабораторијских вежби 

Колегијум и Већа Студијских 
програма II недеља 

Извештај о резултатима анкете 
студентског вредновања педагошког рада 
наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ 
Ниш, Већа студијских програма 

III - IV недеља 

Издавање Зборника радова ВТШ Ниш 2016 Комисија за научно 
истраживачки рад IV недеља 

Припреме и спровођење анкете 
запослених о раду и условима рада у 
Школи 

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
Студентски парламент, 

III недеља 

Извештај о току извођења наставе у 
зимском семестру 2016 - 2017 Помоћник директора за наставу III недеља 

Усвајање распореда полагања испита у 
календарској 2017 Наставно веће IV недеља 

Предавање из области контроле и 
унапређења квалитета наставног процеса  

Комисија за Контролу и 
унапређење квалитета и 
Студентски парламент 

II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента  Колегијум II недеља 
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