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ПЛАН РАДА ВТШ НИШ за школску 2018/19. 

 
У школској 2018/19. години, Висока техничка школа струковних студија из Ниша, све своје 
активности усмериће на остваривање циљева високог образовања који се огледају у: 
преношењу научних, стручних и уметничких знања и вештина, обезбеђивању научног и 
стручног подмлатка, пружању 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. 
Са становишта високог образовања, догодиле су се измене и допуне Закона о високом 
образовању. Ради ефикасне имплементације новина које доноси нови Закон биће потребно 
додатно ангажовање свих запослених. 
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 предвиђене следеће активности 

1. Анализа пролазности на испитима и анализа просечне оцене на: 
    - основним струковним студијама 
    - специјалистичким студијама; 
     - мастер 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.   Анализа примењивости завршних, специјалистичких и мастер радова; 
5.  Прикупљање и разматрање мишљења свих департмана у смислу 
побољшања квалитета знања и пролазности на испитима; 
6.   Спровођење  активности за избор најбољих студената; 
7.   Успостављање квалитетнијег партнерства са привредом; 
8.   Модернизација постојећих департмана; 
9.   Јачање интегритета наставног особља и борба против плагијаризма 
10. Мобилност студената и наставника: 
11.   Ефикасно спровођење стручне праксе; 
12. Ефикасна реализација практичне наставе; 
13.  Стварање  услова  за  комерцијализацију  научно  истраживачког  и  
стручног  рада запослених; 
14.  Модернизација постојећих техничких ресурса установе; 
15.  Упоређивање студената са студентима других високошколских установа 
у примени практичних  знања  кроз  мобилност  студената  сличних  или  
истих  департмана; 
16.  Побољшање материјалног положаја запослених; 

 
 
У даљем тексту дат приказ планираних активности по месецима, са надлежностима и 
роковима за њихову реализацију 
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Октобар 2018. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

Већа Департмана I недеља 

Контрола реализације наставног процеса Колегијум ВТШ Ниш I - IV недеља 

Свечано отварање дворишта ВТШ Ниш Колегијум ВТШ Ниш, Промо тим II недеља 

Избор представника студента  у органима 
и комисијама ВТШ 
Предавање посвећено борби против 
плагијаризма 

 

Студентски парламент III недеља 

Конкурс за избор студената ментора за 
школску 2018/19 

Помоћник директора за наставу I недеља 

Реализација уписа на специјалистичким и 
мастер струковним студијама.  

Комисија за упис I - IV недеља 

Програм тима за промоцију Школе за 
2019. год. 

Промо тим III недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум III недеља 

План рада за научно-стручно  усавршавање 
наставног особља 

Комисија за научно-
истраживачки рад. 
Савет школе 

II- IV недеља 

Припреме и предаја материјала за 
акредитацију студијског програма 
ДРС. 

Стручни органи, комисија за 
квалитет, Веће ст. прог. ДРС 
Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Израда и усаглашавање општих аката 
Школе са новим Законом о високом 
образовању 

Колегијум, Наставно стручно 
веће, Савет  

I - IV недеља 

 

Новембар 2018. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

Већа департмана, Колегијум 
I - IV 

недеља 

Учешће на Форуму напредних технологија Колегијум ВТШ Ниш, Промо тим I недеља 

Почетак наставе на студијама  II степена 
В.О. Потенцијални проблеми, развој стручне 
праксе. 

Већа Департмана Директор, 
помоћник директора за наставу 

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 
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Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, 
Већа департмана 

IV недеља 

Израда и усаглашавање општих аката 
Школе са новим Законом о високом 
образовању 

Колегијум, Наставно стручно 
веће, Савет 

I - IV 
недеља 

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

Већа департмана 
I - IV 

недеља 

Учешће на Конференцији студенских 
пројеката IEEESTEC 

Наставно стручно веће I-IV недеље 

Почетак процедуре акредитације 
лабораторије за заштиту животне средине 

Већа департмана I-IV недеље 

 
Децембар 2018. 
 

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 

Покретање процедуре за избор директора  
 
Савета ВТШ 
 

I недеља 

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

Колегијум и Већа Департмана II недеља 

 

Издавање Зборника радова ВТШ Ниш 2018 
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 2018 / 2019 

Помоћник директора за наставу III недеља 

Усвајање распореда полагања испита у 
календарској 2019 

 

Наставно стручно 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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Јануар 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

I – IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље Стручни органи установе II - III недеља 

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

IV i V недеља 

Рад на изради курикулума за струковни 
мастер (саобраћај, грађевина,…) 

Стручни органи, комисија за 
квалитет, 
Колегијум ВТШ Ниш 

I – IV недеља 

Израда и усаглашавање општих аката 
Школе са новим Законом о високом 
образовању 

Колегијум, Наставно стручно 
веће, Савет  

I - IV недеља 

Припреме за формирање Центра за 
каријерно вођење 

Колегијум, Наставно стручно 
веће, Савет  

I - 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 департмана, 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 2019 

Тим за међународну сарадњу, 
Директор 

II - III недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2019/2020. год. 

Промо тим и сви органи ВТШ 
Ниш 

I – IV недеља 

Усвајање Плана јавних набавки и 
Финансијског плана ВТШ Ниш за 2019. 

Наставно стручно веће, Савет 
Школе 

IV недеља 

 
Фебруар 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

I – IV 
недеља 

Почетак наставе у летењем семестру 
школске 
2018/2019. год. 

Колегијум ВТШ Ниш, 
Већа департмана, Комисија за 
контролу квалитета 

IV недеља 

Извештаји о раду Већа Департмана 
Шефови Већа департмана, 
Колегијум 

IV недеља 

Активности у оквиру иновирања и 
унапређења научно стручне базе 

Већа департмана, Руководиоци 
стручне праксе 

I – IV 
недеља 
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Рад на изради курикулума струковног 
мастера 

Стручни органи, комисија за 
квалитет, 
Колегијум ВТШ Ниш 

I – IV 
недеља 

Припреме за реализацију студентских 
сусрета 

Савет Школе, Студентски 
парламент, Колегијум 

I - III недеља 

Округли сто са представницима 
привреде 

Већа департмана 
I – IV 

недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2019/20 год. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш 

 

I – IV 
недеља 

Усвајање Завршног рачуна ВТШ Ниш, за 
2018. годину 

Наставно стручно веће, Савет 
Школе 

IV недеља 

Усвајање плана издавачке делатности за 
2019. год. 

Комисија за издавачку делатност IV недеља 

 

Припреме за формирање Центра за 
каријерно вођење 

Колегијум, Наставно стручно веће, 
Савет 

I - IV недеља 

 
Март 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

I – IV недеља 

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

Већа департмана I – IV недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе 

Координатор стручне праксе 

Већа департмана 
I – IV недеља 

Анализа студентске анкете о педагошком 
раду наставника и услова студирања 

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

IV недеља 

Припреме за реализација студентских 
сусрета Струковнијада 

 

Студентски парламент III недеља 

Рад на изради курикулума струковног 
мастера 

Стручни органи, комисија за 
квалитет, 
Колегијум ВТШ Ниш 

I – IV недеља 

План коришћења годишњих одмора Правна служба IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2019/20 год. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I – IV недеља 

 

Израда, усаглашавање аката Школе са 
новим Законом о високом образовању 

Колегијум, Наставно стручно веће, 
Савет 

I - IV недеља 
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Припреме за формирање Центра за 
каријерно вођењe 

ВТШ  IV недеља 

Припреме за обележавање  дана ВТШ 
Ниш 

Колегијум, Наставно стручно веће, 
Промо тим 

I – IV недеља 

Припреме за фестивал „Наук није баук“ Промо тим, Колегијум ВТШ Ниш I - IV недеља 

 

Април 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

I - IV недеља 

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

Већа департмана I - IV недеља 

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

II недеља 

Састанак са представницима студентског 
парламента 

Колегијум IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе 

Већа департмана 
I – IV 

недеља 

Припреме за реализација студентских 
сусрета Струковнијада 

Студентски парламент III недеља 

Дан отворених врата ВТШ Ниш и 
обележавање дана школе 

Промо тим, Савет Школе, 
Наставно стручно веће, Колегијум 

V недеља 

Проглашавање најбољих студената ВТШ 
Ниш у школској 2017/18. години 

ВТШ и Студентски парламент IV недеља 

Отварање Центра за Каријерно вођење ВТШ и Студентски парламент IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2019/2020. год. 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш I - IV недеља 

Расписивање конкурса за упис у прву 
годину основних и мастер струковних 
студија 2019/2020. год. 

Директор ВТШ Ниш - колегијум, 
Комисија за Упис 

IV недеља 

 

Мај 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

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

I - IV недеља 

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

Већа департмана I - IV недеља 

Контрола спровођена и реализације 
стручне праксе 

Координатор стручне праксе 

Већа департмана 
I - IV недеља 
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Анализа студентске анкете о педагошком 
раду наставника и услова студирања 

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ 

IV недеља 

Реализација студентских сусрета 
Струковнијада 

Студентски парламент III недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2019/2020 

Промо тим и сви органи ВТШ Ниш 
 

I - IV недеља 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, 
Већа департмана 

V недеља 

Стручне екскурзије департмана Већа департмана IV недеља 

 

Јун  2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

Реализација колоквијумске недеље 
Колегијум, 
Већа департмана 

I недеља 

Реализација испитног рока Већа департмана, Колегијум III - IV недеља 

Припремна наставна за будуће бруцоше 
Комисија за реализацију 
пријемног испита 

I и II недеља 

Пријем докумената за упис у школску 
2019/2020. год. 

Комисија за реализацију 
пријемног испита, 
Служба студентске евиденције, 
Секретаријат 

IV недеља 

Промоција Школе и припреме за упис 
2019/20. 

Промо тим, 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 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

Реализација Уписа студената у I годину 
студија школске 2019/2020. год., пријемни 
испит и упис 

Комисија за реализацију 
пријемног испита, 
Служба студентске евиденције 

I - III недеља 

Реализација испитних рокова 
Колегијум, 
Већа департмана 

 

I - II 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 

Техничке припреме за почетак Школске 
2019/2020. год. 

Техничка и остале стручне 
службе 

III - IV недеља 

Уређење школског простора ВТШ  

Колективни годишњи одмор ВТШ III - IV недеља 
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Август 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

Колективни годишњи одмор ВТШ I недеља 

Колективни годишњи одмор ВТШ II  недеља 

Колективни годишњи одмор ВТШ III  недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2018/2019. год. 
Уређење школског простора 

Техничка и остале стручне службе III - IV недеља 

Припреме за акредитацију департмана 
мастер студија 

Веће студијског програма 
Друмски саобраћај, Комисија за 
квалитет, Колегијум ВТШ Ниш 

I - IV недеља 

Преглед и анализа правилника и општих 
аката Школе 

Колегијум, Правна Служба, Савет IV недеља 

Реализација испитног рока 
Колегијум, 
Већа студ. програма 

 

V недеља 

 

Септембар 2019. 
 

Активност Надлежност Рок 

Реализација испитних рокова Сви органи ВТШ Ниш  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, 
Менаџмент ВТШ Ниш 

III – IV 
недеља 

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

Комисија за контролу и 
унапређење квалитета ВТШ 
Ниш, Већа департмана 

III - IV недеља 

Креирање плана студијских путовања у 
школској 2019/2020. год. 

Већа департмана 
 

IV недеља 

Припреме за почетак школске 
2019/2020. год. 

Колегијум Већа Студијских 
Програма 

II – IV недеља 

Техничке припреме за почетак Школске 
2019/2020. год. 

Техничка и остале стручне службе III - IV недеља 

Усвајање календара рада у школској 
2019/2020. год. 

Наставно стручно веће ВТШ Ниш IV недеља 

 

 

 

 

 

 

 


