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Sadržaj izlaganja
• Postojeći standardi za akreditaciju
-nastavnici (diplome i reference)
• Novi standardi u izradi
• Šta umesto radnih knjižica?
• Rokovi predaje dokumentacije

Šest grupa standarda
 Standardi za akreditaciju VŠU
 Standardi za akreditaciju studijskih programa
prvog i drugog stepena
 Standardi za akreditaciju studijskih programa
doktorskih studija
 Standardi za akreditaciju studijskih programa
doktorskih studija u oblasti umetnosti (2010)
 Standardi za samovrednovanje VŠU
 Standardi za spoljašnju proveru kvaliteta

Standardi za akreditaciju studijskih programa
prvog i drugog stepena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандард 1: Структура студијског програма
Стандард 2: Сврха студијског програма
Стандард 3: Циљеви студијског програма
Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
Стандард 5: Курикулум
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна
усаглашеност студијског програма
Стандард 7: Упис студената
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената
Стандард 9: Наставно особље
Стандард 10: Организациона и материјална
средства
Стандард 11: Контрола квалитета
Стандард 12: Студије на даљину

Nastavnici
Diplome
• Nastavnici koji su diplomu osnovnih ili
poslediplomskih studija stekli u periodu od
1990. do 2009. na novoosnovanim
fakultetima – priložiti dozvolu za rad za
izvođenje tog nivoa studija
Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
резултата истраживача :

"Докторска дисертација представља одбрањен докторски рад на
акредитованом универзитету у земљи,
или еквивалентан завршни рад нострификован
на акредитованом универзитету у земљи."

Nastavnici
Reference
• Naučne kvalifikacije odgovaraju
obrazovno-naučnom polju i nivou njihovog
zaduženja
• Najmanje 5 referenci
• Knjiga nastavnika-najvažnija

Izrada novih standardaradna grupa KAPK i NSVO
Postojeći standard-osnova
• Zadržana je struktura postojećih standarda
• Standardi, izmene i dopune - integrisani u jedan
dokument, a negde su inkorporirana i uputstva
Novi standardi:
• Стандард 12: Студије на страном језику
• Стандард 13: Заједнички студијски програм
• Стандард 14: ИМТ програм
• Стандард 15: Студије на даљину

Novi standard 12 za doktorske studije
Јавност у раду
Установа је дужна да установи дигитални
репозиторијум у којем се трајно чувају електронске
верзије одбрањених докторских уметничких
пројеката, писани део са пратећом документацијом
(фотодокументација, видео или аудио
документација), заједно са извештајем комисије за
оцену рада, подацима о ментору и саставу
комисије и подацима о радовима кандидата чије
је јавно презентовање било предуслов за
одбрану, као и да све податке учини јавно доступним
на својој званичној веб страници.Установа је дужна
да податке о менторима, заједно са подацима о
њиховој компетентности и претходним менторствима,
учини јавно доступним на својој званичној Web
страници

Radne knjižice se ukidaju...

Koje podatke smo dobijali iz radnih knjižica?

НАСТАВНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ (5% - 100%)
Радно-правни статус наставника
У Табели 9.2 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ:

- редни број наставника у Изводу из Електронске базе података
Пореске управе Републике Србије
•

•
•

- у напомени 1) Наставници наведени у Табели 9.2 од редног броја 1
до ХХ (закључно са ХХ) ангажовани су на студијском програму ---- у напомени 2) Остали наставници наведени у Табели 9.2 –
закључно са редним бр._??_ (и у Изводу из ЕБП-ПУРС) ангажовани
су на другим СП у установи
- у напомени 3) Линк на приложени документ (Извод из ЕБП-ПУРС
бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода))

2. Уговор о раду
3. Одлука о (најновијем) избору у наставно звање
Високошколске квалификације

Диплома доктора наука односно доктора уметности
Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра
уметности
Диплома основних студија

НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ НА ОСНОВУ УГОВОРА О
ДОПУНСКОМ РАДУ (ДО ЈЕДНЕ ТРЕЋИНЕ РАДНОГ
ВРЕМЕНА)
Радно-правни статус наставника
•
Одлука о (најновијем) избору у наставно звање на ВШСС у којој
се наставник ангажује на основу уговора о допунском раду,
уколико је вршен избор у наставно звање у ВШСС због
друге уже научне области и др
•
Уговор о допунском раду
•
Сагласност наставникове матичне високошколске установе,
обавезно да садржи број часова активне наставе седмично (на
годишњем нивоу) наставника у матичној високошколској установи
•
У Табели 9.2 навести редни број наставника у Изводу из
Електронске базе података Пореске управе Републике
Србије.
Високошколске квалификације
Диплома доктора наука односно доктора уметности
Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности
Диплома основних студија

Rokovi za predaju dokumentacije
Ponovna akreditacija:
• Najranije godinu dana, a najkasnije 6 meseci pre
isteka petogodišnjeg perioda u terminima:
1. novembar - 30. novembar
1. april – 30. april
Извештаји о самовредновању могу се подносити у истим
терминима, и то 6 месеци пре подношења документације за
поновну акредитацију.

Novi studijski programi, početna akreditacija i
ustanove van sedišta
1. mart – 31. mart

Odluka sa 32. sednice KAPK-a
• На основу молбе високих школа струковних
студија, Комисија за акредитацију и проверу
квалитета закључила је да ће приликом
преузимања документације за поновну
акредитацију високошколских установа и
поновну акредитацију студијских програма
примати и захтеве за акредитацију нових
студијских програма високошколских
установа.

Hvala
na
pažnji !

