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а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 13 

Висока техничка школа струковних у Нишу (у даљем тексту Школа) обезбеђује посебну 
улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, у оквиру рада Студентског парламента 
и студентских представника у Савету школе, учешћем у раду Наставног већа и Већа 
студијских програма.  
Представници студената су чланови и Комисије за обезбеђење квалитета. Од укупно 
седам чланова, три члана су из реда студената. Мандат студената у Комисији за 
обезбеђење квалитета траје годину дана. Учешће студената у Комисији за обезбеђење 
квалитета регулисан је одредбом члана 12. Статута Школе, а састав Комисије утврђен је 
Стратегијом обезбеђења квалитета. 
Представници студената учествују у раду стручних органа при одлучивању о питањима 
која се односе на осигурање квалитета наставе, унапређењу квалитета студијских 
програма, анализу и ефикасност студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова по предмету. 
Када се одлучује о наведеним питањима у раду Наставног већа, студенти чине до 20% 
чланова, а у телима које Наставно веће формира студенти чине 20% чланова. Студентски 
парламент сваке године бира студенте који ће учествовати у раду Наставног већа и већа 
студијских програма, тако што именује по два студента са сваког студијског програма. 
Студенти, активно учествују у изради елабората о самовредновању Школе и студијских 
програма. 
Значајна улога студената у обезбеђењу квалитета остварује се кроз анкетирање студената 
о квалитету установе, студијских програма, наставе, оцењивања и услова рада. Оцена 
педагошког рада наставника и сарадника базира се искључиво на оцени добијеној на 
основу спроведених студентских анкета. Извештаји о спроведеним анкетама међу 
студентима, саставни су елемент извештаја о самовредновању. Анкетирање студената 
врши се у складу са одредбама Правилника о студентском вредновању квалитета студија. 
Анкетирање се врши два пута годишње, на крају семестара, и то приликом овере семестра, 
чиме се обезбеђује велики испитни узорак и реално мишљење студената о квалитету 
значајних сегмената рада Школе.  
Учешћем представника студената у раду Наставног већа када се расправља о унапређењу 
квалитета студијског програма, студентима је обезбеђен процес перманентног осми-
шљапања и унапређења квалитета у оквиру курукулума, као и развоја метода оцењивања 
јер је доношење или измена и допуна курикулума у надлежности Наставног већа школе. 
Приоритет Студентског парламента је организовање и координација студентске 
истраживачке делатности, учешће у пројектима од значаја за интересе студената, 
остваривање различитих облика сарадње са студентским и другим високообразовним 
институцијама у земљи и иностранству, афирмација знања и науке, организовање 
културних и забавних манифестација и подстицање студената на ангажовање по 
питањима од ширег друштвеног значаја (екологија, хуманитарни рад). 
Неке од активности које је урадио Студентски парламент Школе, у протеклом периоду су:  

 Презентација стручних и волонтерских пракси – host; 
 Такмичење у научно-истраживачким радовима – host; 
 Курс немачког језика – host; 
 Курс непливача – host; 
 Спортски турнири – host; 

- Фудбал; 

- Кошарка; 

- Стони тенис; 

- Шах; 

 Лига универзитета – guest; 

 Сусрети високих школа струковних судија Србије – member; 

http://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_drs_2017/Standard_13/Komisija_za_obezbedjenje_kvaliteta_2016.pdf
http://vtsnis.edu.rs/Akta_skole/Izvod_iz_statuta_skole_obezbedjenje_kvaliteta.pdf
http://vtsnis.edu.rs/Akta_skole/scan/03_Strategija_obezbedjenja_kvaliteta_scan.pdf
http://vtsnis.edu.rs/Akta_skole/scan/08_Pravilnik_o_studentskom_vrednovanju_kvaliteta_studija_scan.pdf
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 Стручна конференција научних радова – member и 

 Стручна конференција "Јачање капацитета студентских представника" – member. 

б) Анализа и квантитативна оцена битних елемената квалитета Стандарда 13, SWOT 
методом 
 

 

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13 

 Спроводити едукацију студената, нарочито на првој години студија, о предностима и 
значају њиховог активног учествовања у раду стручних тела факултета; 

 Активирати најквалитетније студенте да узму учешће у раду парламента и 
 Подстицати студенте на иницијативу у предлагању мера побољшања квалитета. 

 

г) Показатељи и прилози за Стандард 13  

Прилог 13.1  Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 
провери квалитета. 

 
 

 

Предности Слабости 

  Активно учешће студената у свим телима за 
обезбеђење квалитета +++ 

  Учешће студената у самовредновању и 
изради извештаја о самовредновању (наро-
чито у стандарду 13) ++ 

  Незаинтересованост велике групе студената 
да квалитетно учествује у активностима 
везаним за подизање квалитета наставног 
процеса (анкетирање се сматра обавезом, а 
не потребом) ++ 

  Незаинтересованост већине студената да 
учествују у раду Студентског парламента ++ 

Могућности Опасности 

  Активирање најбољих студената у рад на 
пројектима у којима Школа учествује ++ 

  Стварање нових анкета у којима ће се 
студенти изјаснити и о неким другим и за 
њих значајним аспектима, који нису покри-
вени оригиналним анкетним листом (омогу-
ћавање курсева из страних језика, спортских 
активности итд.) + 

  Незадовољство студената предузетим 
активностима у циљу побољшања квалитета 
наставног процеса, на основу резултата 
студентских анкета +++ 

http://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_drs_2017/Standard_13/Prilog_13.1_Dokumentacija_koja_potvrdjuje_ucesce_studenata.pdf
http://vtsnis.edu.rs/Samovrednovanje_drs_2017/Standard_13/Prilog_13.1_Dokumentacija_koja_potvrdjuje_ucesce_studenata.pdf

