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Студијски програм мастер струковних студија Мултимедијалне комуникационе 
технологије, акредитован је 2017. године на Високој техничкој школи струковних 
студија у Нишу. Формирањем Академије техничко-васпитачких струковних студија (у 
даљем тексту Академија), 2019. године, Школа је постала Одсек Ниш, при овој 
Академији. 
С обзиром да је прва школска година када је извођена настава на овом студијском 
програму, била 2017/18, у овом Извештају о самовредновању и оцењивању квалитета, 
биће анализиране поред те школске године, још и 2018/19. и 2019/20.  То одговара 
Упутствима за припрему документације за Извештај о самовредновању и оцењивању 
високошколских установа и студијских програма Националног савета за високо 
образовање где је утврђено да установа спроводи поступак самовредновања у четвртој 
години од акредитације студијског програма, за период од претходне три године. 
Поступак самовредновања студијског програма Мултимедијалне комуникационе 
технологије, у Академији, спроведен је у периоду од фебруара до маја 2021. године.  
У поступку самовредновања процењена је испуњеност оних стандарда који се захтевају 
за самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма, а који су дати у 
"Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа и студијских програма“ (“Службени гласник РС” број 13 од 
28.фебруара 2019.), а које је усвојио Национални савет за високо образовање. 
На основу сагледавања испуњености неопходних стандарда, Комисија за  
квалитет и самовредновање на нивоу Одсека Ниш Академије, предлаже и основне 
корективне мере, које представљају основу плана активности за унапређење 
квалитета. 
Основни полазни документ за формирање “Извештаја о самовредновању и оцењивању 
квалитета студијског програма мастер струковних студија Мултимедијалне 
комуникационе технологије”, био је “Упутства за припрему докуменатације за извештај 
о самовредновању и оцењивању квалитета високошколских установа и студијских 
програма”, који је дала Комисија за акредитацију високошколских установа. Поред тога 
коришћена је и интерна “Стратегија обезбеђења квалитета установе”. 
Извештај о самовредновању је структуриран у складу са стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских 
програма. У оквиру сваког стандарда су посебно обрађени следећи аспекти: 

1. Опис тренутне ситуације; 
2. Анализа слабости и повољних елемената - SWOT анализа; 
3. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 
4. Показатељи и прилози за стандард 

 
Поступак самовредновања студијског програма Мултимедијалне комуникационе 
технологије и израду Извештаја, спровела је Комисија коју су чинили наставници са 
катедре где припада поменути програм, и то: 

1. др Милош Стојановић, професор струковних студија - председник 
2. др Наташа Нешић, виши предавач 
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3. Никола Васић, асистент 

 
Генерални опис тренутне ситуације на студијском програму Мултимедијалне 

комуникационе технологије 
 
У тренутку добијања акредитације 2017. године, студијски програм Мултимедијалне 
комуникационе технологије на тадашњој Високој техничкој школи струковних студија 
у Нишу, био је један од малобројних високобразовних студијских програма у Републици 
Србији, који је уско покривао само ту област. Уочивши значај проблематике 
мултимедијалних комуникационих технологија, доста високошколских установа у 
нашој земљи је, у међувремену, на различитим нивоима студија, акредитовало 
програме са истим или сличним називом, а неке су у постојеће програме уврстиле 
предмете који се баве активностима мултимедијалних комуникационих технологија.  
Након три генерације студената које су слушале овај студијски програм, могу се 
конкретно извести и одређени закључци.  
Као прво, интересовање за овај студијски програм је било изузетно велико и 
попуњеност програма је била на задовољавајућем нивоу у свакој од школских година 
које се анализирају у овом Извештају.  
Током протекле три школске године, остварена је одлична сарадња са институцијама и 
компанијама, које се баве истом или сличном проблематиком (TiCo COMPUTERS, ИТ 
Центар Ниш, Johnson Electric doo Niš, NIGOS ELEKTRONIK Niš, Future Forward doo Niš, 
итд.). Корист од ове сарадње била је обострана, а најзначајнија за студенте јер су, 
захваљујући укључењу стручњака из привреде, добили комбинацију теоријских и 
практичних знања.   
Сви битни подаци, везани за студијски програм Мултимедијалне комуникационе 
технологије, налазе се на сајту Одсека Ниш Академије. 
 
 
У Нишу, 10. мај 2021.      

 
 

Председник Комисије за  
самовредновање програма Мултимедијалне комуникационе технологије 

др Милош Стојановић, проф.стр.студ. 


