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ПРАВИЛНИК 

О СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

 

 

На основу члана 11. став 1. тачка 7) Закона о високом образовању („Службени 

гласник РС”, број 76/05), Национални савет за високо образовање, на седници 

одржаној **. ** 2016. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

 

Члан 1. 

 Овим правилником утврђују се стандарди за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа. 

 Стандарди из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине 

његов саставни део. 

 

Члан 2. 

 Комисија за акредитацију и проверу квалитета (у даљем тексту: Комисија) 

доноси: 

1) упутствa за припрему извештаја о сaмовредновању високошколских 

установа у саставу универзитета, интегрисаних универзитета и високих 

школа; 

2) упутства за припрему извештаја о самовредновању неинтегрисаних 

универзитета; 

3) упутства рецензенту за процену испуњености стандарда за самовредновање 

и оцењивање квалитета високошколских установа у саставу универзитета, 

интегрисаних универзитета и високих школа 

4) упутства рецензенту за процену испуњености стандарда за самовредновање 

и оцењивање квалитета неинтегрисаних универзитета 

и објављује их на интернет страници Комисије уз претходно мишљење НСВО 

Србије. 

 

Члан 3. 

 Орган пословођења високошколске установе гарантује: 



1) да су општи акти високошколске установе у складу са законом; 

2) да је извештај о самовредновању урађен у складу са стандардима и 

упутством за самовредновање високошколске установе; 

3)  за тачност података у извештају за самовредновање. 

 

Члан 4. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

          Председник  

         Националног савета за високо 

образовање 

       проф др Дејан Поповић., с.р. 

  



СТАНДАРДИЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕКВАЛИТЕТА 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 
Стандард1:Стратегијаобезбеђењаквалитета 

Стандард2:Стандарди ипоступци заобезбеђењеквалитета 

Стандард3:Систем 

обезбеђењаквалитетаСтанда

рд4:Квалитет 

студијскогпрограмаСтандар

д5:Квалитет 

наставногпроцеса 

Стандард6:Квалитет научноистраживачког,уметничког и стручнограда 

Стандард7:Квалитет наставника и сарадника 

Стандард8:Квалитет студената 

Стандард9:Квалитет уџбеника,литературе,библиотечких и 

информатичкихресурсаСтандард10:Квалитет управљањависокошколском 

установом и квалитет ненаставнеподршке 

Стандард11:Квалитет простора и опреме 

Стандард12:Финансирање 

Стандард13:Улогастудената усамовредновањуи провери квалитета 

Стандард14:Систематскопраћење и периодичнапровераквалитета 

Стандард 15. Квалитет докторских студија 
 

 

Стандард1:Стратегијаобезбеђењаквалитета 

Високошколскаустановаутврђујестратегијуобезбеђењаквалитета,којаједоступнајав
ности. 

Упутства заприменустандарда1: 

1.1 Стратегијаобезбеђењаквалитетасадржи: 

- опредељењевисокошколскеустановеданепрекидноисистематскирадинаунапре

ђењуквалитетасвојихпрограма; 

- мерезаобезбеђењеквалитета; 

- субјектеобезбеђењаквалитета(стручнатела,студенте,ненаставноособље)ињихо

ваправа и обавезеутом поступку; 

- областиобезбеђењаквалитета(студијскипрограми,настава,истраживање,вредн

овањестудената,уџбеници и 

литература,ресурси,ненаставнаподршка,процесуправљања); 

- опредељењезаизградњуорганизационекултуреквалитета; 

- повезаност образовне,научноистраживачке,уметничке и стручнеделатности. 

1.2 Стратегијуобезбеђењаквалитетадоносиоргануправљањависокошколскеустано
венапредлогорганапословођења. 



1.3 У креирању стратегије високошколска установа укључује и одговарајуће 

друштвене субјекте. 

1.4 Високошколскаустановаобјављујестратегијуобезбеђењаквалитетаипромовиш
еје,какоусамојустанови,тако иујавности. 

1.5 Високошколскаустановапериодичнопреиспитује и 

унапређујестратегијуобезбеђењаквалитета. 

 

Стандард2:Начинии поступци за обезбеђењеквалитета 

Високошколскаустановаутврђујеначинеипоступкезаобезбеђењеквалитетасвограда,

којисудоступни јавности. 

Упутства заприменустандарда2: 

a. Начини и 

поступцизаобезбеђењеквалитетасеутврђујупосебнозасвакуобластобезбеђењак

валитетаињимасенадетаљанначинуређујепоступањесубјекатаусистемуобезбеђ

ењаквалитетатеустанове. 

b. Начинеипоступкезаобезбеђењеквалитетадоносистручниорганвисокошколскеу
становенапредлогкомисијезаобезбеђењеквалитета. 

c. Високошколскаустановаје обавезна даначинеи 

поступезаобезбеђењеквалитетаучинидоступним наставницима,студентима 

ијавности. 

d. Високошколскаустановапериодичнопреиспитујеиунапређујеначинеипоступке
заобезбеђењеквалитета. 

 

Стандард3:Системобезбеђењаквалитета 

Високошколскаустановаизграђујеорганизационуструктурузаобезбеђењеквалитета. 

Упутства заприменустандарда3: 

a. Високошколскаустановастатутомутврђујепословеизадаткенаставника,сарадни
ка,студената,стручнихоргана,катедриикомисијезаобезбеђењеквалитетаудонош

ењуиспровођењустратегије,начинаи поступаказаобезбеђењеквалитета. 

b. Високошколскаустановапосебниммерамаобезбеђујеучешћестуденатаудоноше

њуиспровођењустратегије,начина,поступака икултуреобезбеђењаквалитета. 

c. Високошколскаустановаформиракомисијузаобезбеђењеквалитетаизреданаста
вника,сарадника,ненаставногособљаи студената. 

 

Стандард4: Kвалитет студијског програма 

Квалитетстудијскогпрограмаобезбеђујесекрозпраћењеипроверуњеговихциљева,структуре,
радногоптерећењастудената,каоикрозосавремењивањесадржајаисталноприкупљањеинфор
мација оквалитетупрограмаод одговарајућихдруштвених институција. 



УПУТСТВА ЗАПРИМЕНУСТАНДАРДА4: 
4.1 Високошколскаустановаредовно и систематски 

провераваи,попотреби,изноваодређује: 

- циљевестудијскогпрограма и њиховуусклађеностса 

циљевимависокошколскеустанове; 

- структуруисадржајстудијскогпрограмаупогледуодносаопштеобразовних,научно и 
стручно-апликативнихи теоријско-методолошких дисциплина; 

- раднооптерећењестуденатамереноЕСПБ; 

- исходе и стручносткоједобијајустуденти када завршестудије и 

могућностизапошљавања идаљегшколовања. 

4.2 Високошколскаустановаимаутврђенепоступкезаодобравање,праћењеиконтролупрогр

амастудија. 

4.3 Високошколскаустановаредовноприбављаповратнеинформацијеодпослодаваца,предс

тавникаНационалнеслужбезазапошљавањеидругиходговарајућихорганизацијаоквали
тетустудија и својихстудијскихпрограма. 

4.4 Високошколскаустановаобезбеђујестудентимаучешћеуоцењивањуи 

осигурањуквалитетастудијскихпрограма. 

4.5 Високошколскаустановаобезбеђујенепрекидноосавремењивањесадржајакурикулумаи

њиховуупоредивост са 

курикулумимаодговарајућихстранихвисокошколскихустанова. 

4.6 Курикулумстудијскогпрограмаподстичестудентенастваралачкиначинразмишљања,на

дедуктивни начин истраживања,као и применутихзнања и вештина упрактичнесврхе. 

4.7 Условиипоступцикојисунеопходнизазавршавањестудијаидобијањедипломеодређеног

нивоаобразовањасудефинисаниидоступнијавности,нарочитоуелектронскојформи,иус

клађенисусациљевима,садржајимаиобимомакредитованихстудијскихпрограма. 

 



СТАНДАРД5:КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГПРОЦЕСА 
Квалитетнаставногпроцесаобезбеђујесекрозинтерактивностнаставе,укључивањепримераун

аставу,професионалнираднаставникаисарадника,доношењеипоштовањеплановарадапопре
дметима,каоипраћењеквалитетанаставеипредузимањепотребнихмерауслучајукадасеутврди 

да квалитет наставенијенаодговарајућемнивоу. 

УПУТСТВА ЗАПРИМЕНУСТАНДАРДА5: 
5.1 Планираспореднаставе(предавањаивежби)усклађенисусапотребамаимогућностимаст

удената,познати супрепочеткаодговарајућегсеместра и доследносеспроводе. 

5.2 Наставанависокошколскимустановамајеинтерактивна,обавезноукључујепримереизпр
аксе,подстичестудентенаразмишљањеикреативност,самосталностурадуиприменустеч

енихзнања. 

5.3 Високошколскаустановаобезбеђуједасенасвакомпредмету,препочеткасеместра,донес

еиучини доступним студентимаплан радакоји укључује: 

- основнеподатке о предмету:назив,година,бројЕСПБбодова,услови; 

- циљевепредмета; 

- садржаји структурупредмета; 

- план и распоредизвођењанаставе(предавања и вежбе); 

- начин оцењивањанапредмету; 

- уџбенике,односнообавезнуи допунскулитературу; 

- податкео наставницима и сараднициманапредмету. 

5.4 Високошколскаустановасистематскипрати 

спровођењеплананаставе,каоиплановараданапојединим 
предметима,оцењујеквалитетнаставе 

ипредузимакорективнемерезањеговоунапређење.Установаупозораванаставникекојис

енепридржавајупланараданапредметуилинепостижуодговарајућиквалитет наставе 
напотребупобољшања и обезбеђујуим потребноусавршавање. 

 

Стандард6:Квалитет научноистраживачког,уметничког истручнограда 

Високошколскаустанованепрекиднорадинаподстицању,обезбеђењууслова,праћењу

ипроверирезултатанаучноистраживачког,уметничкогистручноградаинањиховомук

ључивањуунаставни процес. 

Упутства заприменустандарда6: 

a. Високошколскаустановаусвомерадуостварујејединствообразовног,научноист
раживачког,уметничког и професионалног(стручног)рада. 

b. Високошколскаустановаперманентноосмишљава,припремаиреализујенаучнои

страживачке,уметничке,стручнеидругеврстепрограма,каоинационалнеимеђун
ародненаучнепројекте. 

c. Високошколскаустановасистематскипратииоцењујеобимиквалитетистражива

чкограданаставника исарадника. 

d. Садржајирезултатинаучних,истраживачких,уметничкихистручнихактивности
високошколскеустановеусклађенисусастратешкимциљемсамеустанове,каоиса

националним и европским циљевима и стандардимависокогобразовања. 

e. Знањадокојихвисокошколскаустановадолазиспровођењемодређенихнаучних,

истраживачких,уметничкихипрофесионалнихактивностиактивносеукључујуу



постојећинаставни процес. 

f. Високошколскаустановаподстичесвојезапосленедасеактивнобавенаучним,ист

раживачким,уметничкимипрофесионалнимрадомидашточешћеобјављујурезул

татесвогарада. 

g. Високошколскаустановаобављаиздавачкуделатност ускладусасвојим 
могућностима. 

 

СТАНДАРД7:КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
Квалитетнаставникаисарадникаобезбеђујесепажљивимпланирањемиизборомнаосновујавно

гпоступка,стварањемусловазаперманентнoусавршавањеиразвојнаставникаисарадникаипро
вером квалитетањиховограда унастави. 

УПУТСТВА ЗАПРИМЕНУСТАНДАРДА7: 
7.1 Поступакиусловизаизборнаставникаисарадникаутврђујусеунапред,јавнисуидоступни

оценистручнеиширејавности.Овајпоступакиусловисупредметпериодичнепровере и 
усавршавања. 

7.2 Високошколскаустановасеприликомизборанаставникаисарадникаузвањапридржавап

рописанихпоступакаиусловапутемкојихоцењујенаучну,односно 
уметничкуипедагошкуактивност наставника и сарадника. 

7.3 Високошколскаустановасистематскипрати,оцењујеиподстиченаучну,односно 
уметничкуипедагошкуактивност наставника и сарадника. 

7.4 Високошколскаустановаспроводидугорочнуполитикуквалитетнеселекцијемладихкад

роваи њиховогдаљегнапретка,каои различитеврстеусавршавања. 

7.5 Високошколскаустановаобезбеђујенаставницимаисарадницимаперманентноусаврша

вање,путемстудијскихборавака,специјализација,учешћананаучним,уметничкими 

стручним скуповима. 

7.6 Високошколскаустановаприизборуиунапређењунаставно-

научног,уметничкогистручногкадрапосебновреднујеповезанострадауобразовањусара
домнапројектимаудругим областимапривредног и друштвеногживота. 

7.7 Високошколскаустановаприизборуиунапређењунаставно-
научног,уметничкогистручногкадрапосебновреднујепедагошкеспособности 

наставника и сарадника. 

 



СТАНДАРД8:КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 
Квалитетстудената се 

обезбеђујеселекцијомстуденатанаунапредпрописанијаванначин,оцењивањемстуденататоко
мрадаунастави,перманентнимпраћењемипроверавањемрезултатаоцењивања и пролазности 

студената и предузимањем одговарајућихмерауслучајупропуста. 

УПУТСТВА ЗАПРИМЕНУСТАНДАРДА8: 
8.1 Високошколскаустановаобезбеђујепотенцијалнимиуписанимстудентимасверелевант

неинформације и податкекоји суповезани сањиховим студијама. 

8.2 Приселекцијистуденатазаупис,високошколскаустановавреднујерезултатепостигнутеу
претходномшколовањуирезултатепостигнутенапријемномиспиту,односноиспитузапр

оверусклоности испособности, ускладуса законом. 

8.3 Једнакостиравноправностстуденатапосвимосновама(раса,бојакоже,пол,сексуалнаориј

ентација,етничко,националноилисоцијалнопорекло,језик,вероисповест,политичкоили 
другомишљење,статусстечен рођењем,постојањесензорногили моторногхендикепа 

иимовинскостање)загарантованису,каоимогућностстудирањазастудентесапосебнимп
отребама. 

8.4 Високошколскаустановаразвија и унапредупознајестуденте саобавезом 

праћењанаставе. 

8.5 Студенти се оцењујупомоћуунапредобјављенихкритеријума,правила и процедура. 

8.6 Високошколскаустановасистематичноанализира,оцењујеиунапређујеметодеикритери
јумеоцењивањастуденатапопредметима,апосебно:далијеметодоцењивањастуденатап
рилагођенпредмету,далисепратииоцењујерадстудентатокомнаставе,какавје 

односоценарадастудентатоком наставе и назавршном испиту у укупнојоцени ида 
лисеоцењујеспособност студената да применезнање. 

8.7 Методеоцењивањастуденатаизнањакојесуусвојилиутокунаставно-
научногпроцесаусклађене суса циљевима,садржајима иобимом 

акредитовањастудијскихпрограма. 

8.8 Високошколскаустановаобезбеђујекоректноипрофесионалнопонашањенаставникато
ком оцењивањастудената(објективност,етичност икоректан односпремастуденту). 

8.9 Високошколскаустановасистематичнопратиипровераваоценестуденатапопредметима
ипредузимаодговарајућемереуколикодођедонеправилностиудистрибуцијиоцена(суви
шевисокихили нискихоцена,неравномеран распоредоцена)удужем периоду. 

8.10 Високошколскаустановасистематичнопратиипроверавапролазностстуденатапопредм
етима,програмима,годинамаипредузимакорективнемереуслучајусувишенискепролаз

ности илидругихнеправилности уоцењивању. 

8.11 Високошколскаустановаомогућавастудентимаодговарајућиобликстудентскогорганиз

овања,деловањаи учешћа уодлучивању, у складуса законом. 

 



СТАНДАРД9:КВАЛИТЕТ 

УЏБЕНИКА,ЛИТЕРАТУРЕ,БИБЛИОТЕЧКИХИ 

ИНФОРМАТИЧКИХРЕСУРСА 
Квалитетуџбеника,литературе,библиотечких и информатичкихресурса се 

обезбеђуједоношењем испровођењем одговарајућихопштихаката. 

УПУТСТВА ЗАПРИМЕНУСТАНДАРДА9: 
9.1 Високошколскаустановаобезбеђујестудентимауџбеникеидругулитературунеопходнуз

асавлађивањеградива употребнојколичини и навреме. 

9.2 Наставаизсвакогпредметајепокривенаодговарајућимуџбеницимаидругимучилима,кој
исуунапредпознати и објављени. 

9.3 Високошколскаустановадоносиопштиактоуџбеницима.Ускладусатимопштимактом,у

становасистематичнопрати,оцењујеквалитетуџбеникаидругихучиласааспектаквалите
тасадржаја(савременост,тачност),структуре(примери,питања,резиме),стилаиобима(ус

клађеностсабројемЕСПБбодова);уџбенициидругаучилакојанезадовољавајустандардб
ивајупобољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим. 

9.4 Високошколскаустановаобезбеђујестудентимабиблиотекуопремљенупотребнимброје

мбиблиотечкихјединица,као и опремом зарад. 

9.5 Високошколскаустановасистематичнопрати,оцењујеиунапређујеструктуруиобимбиб

лиотечкогфонда. 

9.6 Високошколскаустановаобезбеђујестудентиманеопходнеинформатичкересурсезасавл
ађивањеградива:потребанбројрачунараодговарајућегквалитета,другуинформатичкуо

прему,приступ интернетуи осталукомуникационуопрему. 

9.7 Бројзапосленихубиблиотециипратећимслужбама,каоиврстаинивоњиховестручнеспре

меусклађени суса националним и европскимстандардимазапружањеовеврстеуслуга. 

9.8 Компетентностимотивисаностособљазаподршкуубиблиотеци,читаонициирачунарско

мцентрусе континуиранопрати,оцењује и унапређује. 

9.9 Студенти се систематскиупознајуса начином радаубиблиотеци и рачунском центру. 

9.10 Просторијенамењенезасмештајбиблиотечкогфонда,архивскогиелектронскогматерија

ла,анарочитостудентскечитаонице,смештенесууодговарајућемделузградекакоби 
студентима,наставноми ненаставном особљуи осталим 

корисницимапружилеадекватнеусловезарад.Коришћењебиблиотекеиприступњеномк
омплетномфондуобезбеђенјенајмање12часовадневно. 

 

Стандард10:Квалитетуправљањависокошколскомустановоми квалитет 

ненаставнеподршке 

Квалитетуправљањависокошколскомустановомиквалитетненаставнеподршкесеобе
збеђујеутврђивањемнадлежностииодговорностиорганауправљањаијединицазанена

ставнуподршкуи перманентним праћењем и провером њиховограда. 

Упутства заприменустандарда10: 

a. Органиуправљањаиорганипословођења,њиховенадлежностииодговорностиуо
рганизацијииуправљањувисокошколскомустановомсуутврђениопштимактомв

исокошколскеустановеускладуса законом. 

b. Структура,организационејединицеињиховделокруграда,каоињиховакоордина
цијаиконтроласуутврђени општим актом високошколскеустанове,ускладуса 
законом. 



c. Високошколскаустановасистематскипратии оцењујеорганизацију 

иуправљањевисокошколском установом и 

предузимамерезањиховоунапређење. 

d. Високошколскаустановасистематскипратииоцењујерадуправљачкогиненастав
ногособљаипредузимамерезаунапређењеквалитетањиховограда;посебнопрати

иоцењујењихов односпремастудентима и мотивацијуурадуса студентима. 

e. Условиипоступакзаснивањарадногодносаинапредовањаненаставногособљаутв

рђујусе општим актом високошколскеустанове идоступни сујавности. 

f. Радиделовањеуправљачкогиненаставногособљасудоступниоценинаставника,н
енаставногособља,студенатаи заинтересованих субјеката. 

g. Високошколскаустановаобезбеђујебројиквалитетненаставногособљаускладус
астандардимазаакредитацију. 

h. Установаобезбеђујеуправљачкоминенаставномособљуперманентнообразовањ

еиусавршавањенапрофесионалном плану. 

 

Стандард11:Квалитетпростора и опреме 

Квалитет простораи опреме се обезбеђујекрозњихов адекватан обим иструктуру. 

Упутства заприменустандарда11: 

a. Високошколскаустановапоседујепримеренепросторнекапацитете:учионице,ка

бинете,библиотеку,читаоницуисличнозаквалитетнообављањесвоједелатности. 

b. Високошколскаустановапоседујеадекватнуисавременутехничку,лабораторијс

куидругуспецифичнуопремукојаобезбеђујеквалитетноизвођењенаставенасвим

врстамаистепенимастудија. 

c. Високошколскаустановаконтинуиранопратииусклађујесвојепросторнекапаци

тетеиопремуса потребаманаставногпроцеса и бројемстудената. 

d. Високошколскаустановасвимзапосленимистудентимаобезбеђујенеометанприс

тупразличитимврстамаинформацијауелектронскомобликуиинформационимте

хнологијама,како бисетеинформацијекористиле унаучно-образовнесврхе. 

e. Високошколскаустановаусвомсаставупоседујенајмањеједнупросторијуопрем

љенусавременимтехничкимиосталимуређајимакојистудентимаиособљуомогу

ћавајураднарачунаримаикоришћењеуслугарачунскогцентра(фотокопирање,ш

тампање,скенирање,нарезивањеCD иDVD материјала). 

 

Стандард12:Финансирање 

Квалитетфинансирањависокошколскеустановеобезбеђујесекрозквалитетизворафин
ансирања,финансијскопланирањеитранспарентностуупотребифинансијскихсредста

ва,штодоводидофинансијскестабилности удугом року. 

Упутства заприменустандарда12: 

3.1 Високошколскаустановаимадугорочнообезбеђенафинансијскасредстванеопхо

дназареализацијунаставно-

научногпроцеса,научноистраживачкихпројеката,уметничкихипрофесионални

хактивности. 

3.2 Извори финансирањависокошколскеустановеутврђени су ускладуса законом. 



3.3 Високошколскаустановаанализира 

ипланирараспорединаменуфинансијскихсредставатакодаобезбеђујефинансијс

кустабилност иликвидност удужем временском периоду. 

3.4 Високошколскаустановаобезбеђујејавноститранспарентност 
својихизворафинансирањаиначинаупотребафинансијскихсредставакрозизвеш

тајопословањуигодишњиобрачункоји усвајасавет. 

 

Стандард13:Улогастудената у самовредновањуи провериквалитета 

Високошколскеустановеобезбеђујузначајнуулогустуденатаупроцесуобезбеђењаква

литета,итокрозрадстудентскихорганизацијаистудентскихпредставникаутелимависо

кошколскеустанове, као икроз анкетирањестудената 

оквалитетувисокошколскеустанове. 

Упутства заприменустандарда13: 

13.1 Представницистуденатасучлановикомисијезаобезбеђењеквалитетависокошко

лскеустанове. 

13.2 Студентинаодговарајућиначиндајумишљењеостратегији,стандардима,поступ
цимаидокументимакојимасеобезбеђујеквалитетвисокошколскеустанове,укљу

чујућиирезултатесамовредновања и 

оцењивањаквалитетависокошколскеустанове. 

13.3 Обавезанелементсамовредновањависокошколскеустановејестеанкетакојомсеи

спитујуставовиимишљењастуденатаопитањимаизсвихобластикојесепроверава

јуупроцесусамовредновања.Високошколскаустановаје обавезна да организује 

и 

спроведеанкетуидањенерезултатеучинидоступнимјавностииукључиихуукупн

уоценусамовредновањаиоценеквалитета. 

13.4 Студентису активноукључениу 
процесеперманентногосмишљавања,реализацијеразвојаи 

евалуацијестудијскихпрограмауоквирукурикулума и развојметодаоцењивања. 

 



СТАНДАРД14:СИСТЕМАТСКОПРАЋЕЊЕИ 

ПЕРИОДИЧНАПРОВЕРАКВАЛИТЕТА 
Високошколскаустановаконтинуирано и систематскиприкупљапотребнеинформације 

ообезбеђењуквалитетаи врши периодичнепровереусвим областимаобезбеђењаквалитета. 

УПУТСТВА ЗАПРИМЕНУСТАНДАРДА14: 

14.1 Високошколскаустановаобезбеђујеспровођењеутврђенихстандардаипоступаказаоцењ

ивањеквалитетаиобављањесвихзадатака којеу 
томпроцесуимајусубјектиусистемуобезбеђењаквалитетатеустанове. 

14.2 Високошколскаустановаобезбеђујеусловеиинфраструктурузаредовно,систематскопр

икупљањеиобрадуподатакапотребнихзаоценуквалитетаусвимобластимакојесупредме

т самовредновања. 

14.3 Високошколскаустановаобезбеђујередовнуповратнуинформацијуодпослодаваца,пред

ставникаНационалнеслужбезазапошљавање,својихбившихстудената 
идругиходговарајућихорганизација окомпетенцијамадипломиранихстудената. 

14.4 Високошколскаустановаобезбеђујеподаткепотребнезаупоређивањесастранимвисоко

школским установама упогледуквалитета. 

14.5 Високошколскаустановаобављапериодичнасамовредновањаипроверунивоаквалитета

токомкојихпровераваспровођењеутврђенестратегијеипоступаказаобезбеђењеквалите
та,каоидостизањежељенихстандардаквалитета.Упериодичнимсамовредновањимаоба

везнојеукључивањерезултатаанектирањастудената.Самовредновањемора дасе 
спроводи најмањеједном утри године. 

14.6 Сарезултатимасамовредновањависокошколскаустановаупознајенаставникеисарадник

е,путемкатедриистручнихоргана,студенте,прекостудентскихорганизација,Комисијуза

акредитацијуи проверуквалитета ијавност. 

 
Стандард 15. Квалитет докторских студија    ( пројект RODOS) 

Квалитет докторских студија  се обезбеђује кроз унапређење научноистраживачког 

рада, односно уметничко-истраживачког рада, осавремењавање садржаја 

студијских програма докторских студија и  редовно праћење и проверу њихових 

циљева, постизање научних, односно уметничких способности студената 

докторских студија и овладавање специфичним академским и практичним 

вештинама потребним за будући развој њихове каријере.  

Упутства за примену стандарда 15: 

15.1 Високошколска установа самовреднује акредитоване студијске програме докторских студија, 

односно докторске школе које високошколска установа реализује самостално или заједно са 

другом високошколском или научно-истраживачком установом из земље или иностранства. 

15.2 Докторска школа је развијена у складу са Смерницама за успостављање докторских школа 

које је усвојио Национални савет за високо образовање. 

15.3 Високошколска установа проверава своју спремност за извођење докторских студија на 

основу показатеља који се односе на научноистраживачки, односно уметничко-истраживачки 

рад ценећи:  

a. број докторских дисертација, односно докторско-уметничких пројеката, 

одбрањених у високошколској установи за области у којима изводи 
докторске студије, имајући у виду однос броја докторских дисетрација, 

односно докторских-уметничких пројеката према броју дипломираних 

студената и према броју наставника; 



b. однос броја  наставника и броја наставника који су укључени у научно- 
истраживачке или уметничко-истраживачке пројекте; 

c. квалитет научноистраживачког и уметничко-истраживачког рада 

наставника ангажованих на докторским студијама према условима које 

дефинишу стандарди за акредитацију; 

d. остварену сарадњу са научноистраживачким установама у земљи и свету;  

15.4 Високошколска установа прати, анализира и унапређује постизање научних, односно 

уметничких способности и академских и специфичних практичних вештина својих студената 

ценећи: 

a. научноистраживачке, односно уметничко-истраживачке резултате, и 

оспособљеност свршених студената докторских студија да резултате 

саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним 

часописима са рецензијом, патентирају или реализују кроз призната нова 

техничка и технолошка решења; 

b. доприносе у развоју научне дисциплине кроз укључивање у домаће или 

међународне научноистраживачке пројекте; 

c. развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

d. поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе; 
15.5 Високошколска установа прати, анализира и унапређује политику уписа студената на 

докторске студије ценећи: 

a. друштвене потребе и потребе  развоја науке, уметности, образовања и 

културе;  

b. своје материјалне и научноистраживаче односно уметничк-истраживачке 

ресусе, и расположивост савремене научноистраживаке опреме и 
лабораторијског простора намењеног студентима докторских студија.  

15.6 Високошколска установа непрекидно прати и анализира напредовање студента узимајући у 

обзир напредак остварен у стицању знања и вештина непходан за даљи развој каријере, и 

напредак у истраживању, и у том циљу унапређује и развија менторски систем као 

подршку студенту докторских студија. 

15.6 Високошколска установа прати, критички оцењује и непрекидно подстиче научни, односно 

уметнички напредак својих наставника, специјално ментора у настојању да унапређује 

однос броја потенцијалних ментора према броју студената докторских студија а у циљу 

стварања повољнијег истраживачког, односно уметничког окружења за своје студенте. 

15.6 Установа депонује докторске дисертације,  односно докторско-уметничке пројекте у 

јединствен репозиторијум који је трајно доступан јавности. Установа обезбеђује јавну 

доступност реферата о прихватању дисертације и објављених научноистраживачких, односно 

уметничко-истраживачких резултата које је кандидат остварио.  

 
  


