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3696
На осно ву чла на 145. став 2. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 

116/08, 104/09 и  99/14),
Жал бе на ко ми си ја су до ва,  на сед ни ци одр жа ној 13. сеп тем бра 2017. го ди не, до не ла је 

ОД  Л У  КУ 

о из ме на ма По слов ни ка о ра ду Жал бе не ко ми си је су до ва

Члан 1.
У чла ну 5. По слов ни ка о ра ду Жал бе не ко ми си је су до ва (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 2/10), број: „пет” за ме њу је се бро јем: ,,се дам”.

Члан 2.
У чла ну 11. став 3. број: ,,два” за ме њу је се бро јем: ,,три”.

Члан 3.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у ,,Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-10/2017-01 
У Бе о гра ду, 13. сеп тем бра 2017. го ди не 
Пред сед ник Жал бе не ко ми си је су до ва,

Ми ра Ђор ђе вић, с.р.

П РА В О СУ Ђ Е

Д РУ Г И  Д РЖ А В Н И  О Р ГА Н И  И 
Д РЖ А В Н Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е

3697
На осно ву чла на 11. став 1. тач ка 11) За ко на о ви со ком обра-

зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/05, 100/07  – аутен тич но 
ту ма че ње, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15  – аутен тич но ту-
ма че ње, 68/15 и 87/16), 

На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње, на сед ни ци одр жа-
ној 25. апри ла 2017. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К

о стан дар ди ма и по ступ ку за акре ди та ци ју  
ви со ко школ ских уста но ва

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се стан дар ди и по сту пак за акре-

ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва.
Стан дар ди из ста ва 1. овог чла на од штам па ни су уз овај пра-

вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 2.
По ступ ку акре ди та ци је ви со ко школ ских уста но ва (у да љем 

тек сту: акре ди та ци ја) под ле жу све ви со ко школ ске уста но ве у Ре-
пу бли ци.

Члан 3.
По сту пак акре ди та ци је спро во ди се на зах тев ми ни стар ства 

над ле жног за по сло ве ви со ког обра зо ва ња (у да љем тек сту: Ми ни-
стар ство), осни ва ча, од но сно са ме ви со ко школ ске уста но ве.

У име ви со ко школ ске уста но ве зах тев из ста ва 1. овог чла на под-
но си по сло вод ни ор ган, по прет ход но до не тој од лу ци струч ног ор га на.

Зах тев за акре ди та ци ју се под но си Ко ми си ји за акре ди та ци ју 
и про ве ру ква ли те та (у да љем тек сту: Ко ми си ја), пре ко Ми ни стар-
ства, а на обра сцу чи ју са др жи ну утвр ђу је Ко ми си ја.

Члан 4.
Уз зах тев за акре ди та ци ју до ста вља се до ку мен та ци ја ко ја је 

са чи ње на пре ма упут ству за при пре му до ку мен та ци је за акре ди та-
ци ју ви со ко школ ске уста но ве.

Члан 5.
Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та до но си:
1) упут ство за при пре му до ку мен та ци је за акре ди та ци ју ви-

со ко школ ских уста но ва и
2) упут ство ре цен зен ту за про це ну ис пу ње но сти стан дар да 

за акре ди та ци ју ви со ко школ ских уста но ва, 
ко је до ста вља На ци о нал ном са ве ту на ми шље ње и об ја вљу је 

на ин тер нет стра ни ци Ко ми си је.

Члан 6.
Ор ган по сло во ђе ња ви со ко школ ске уста но ве га ран ту је:
1) да су оп шти ак ти ви со ко школ ске уста но ве у скла ду са за-

ко ном;
2) да је до ку мен та ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста-

но ве ура ђе на у скла ду са стан дар ди ма и упут ством за при пре му 
до ку мен та ци је за акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста но ве;

3) да је до ку мен та ци ја за акре ди та ци ју сту диј ског про гра ма 
ура ђе на у скла ду са стан дар ди ма и упут ством за при пре му до ку-
мен та ци је за акре ди та ци ју сту диј ског про гра ма;

4) за тач ност по да та ка у до ку мен та ци ји за акре ди та ци ју ви со-
ко школ ске уста но ве и сту диј ских про гра ма.

Члан 7.
Зах тев за акре ди та ци ју са до ку мен та ци јом се пр во под но си 

Ко ми си ји ра ди про ве ре ис прав но сти до ку мен та ци је из чла на 4. 
овог пра вил ни ка, а он да се са пе ча том Ко ми си је пре да је Ми ни-
стар ству  – Упра ви за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на.

У слу ча ју ка да је до ку мен та ци ја не пот пу на, Ко ми си ја на ла же 
под но си о цу зах те ва да ком пле ти ра до ку мен та ци ју у ро ку од осам 
да на од да на при је ма на ло га Ко ми си је.
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Ако под но си лац зах те ва не по сту пи у скла ду са на ло гом Ко-
ми си је, сма тра се да је од у стао од зах те ва.

Члан 8.
Ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца од зна ча ја за до но ше ње од лу ке 

о зах те ву за акре ди та ци ју, Ко ми си ја обра зу је пот ко ми си ју у чи јем 
са ста ву су нај ма ње два чла на из од го ва ра ју ћег обра зов но-на уч ног, 
од но сно обра зов но-умет нич ког по ља и је дан сту дент са ли сте сту-
де на та ко ју, у скла ду са сво јим оп штим ак том, утвр ђу је Сту дент-
ска кон фе рен ци ја уни вер зи те та Ср би је, од но сно Сту дент ска кон-
фе рен ци ја ака де ми ја стру ков них сту ди ја Ср би је.

Сту дент уче ству је у ра ду пот ко ми си је из ста ва 1. овог чла на 
без пра ва од лу чи ва ња.

У са ста ву пот ко ми си је из ста ва 1. овог чла на мо же би ти и ли-
це струч но за од го ва ра ју ћу област, ко је Ко ми си ја од ре ђу је са листâ 
од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја (по сло да ва ца, про фе си о нал них удру-
же ња, тр жи шта ра да, стру ков них удру же ња, ко мо ра итд.), ко је оне 
утвр ђу ју у скла ду са сво јим оп штим ак ти ма.

Сту дент из ста ва 1. овог чла на и ли це струч но за од го ва ра-
ју ћу област из ста ва 3. овог чла на има ју пра во на на кна ду за рад 
у пот ко ми си ји, у скла ду са ак том На ци о нал ног са ве та за ви со ко 
обра зо ва ње.

На кна да из ста ва 4. овог чла на ис пла ћу је се из сред ста ва из 
ко јих се, у скла ду са За ко ном о ви со ком обра зо ва њу, фи нан си ра 
рад Ко ми си је.

Члан 9.
Ко ми си ја на пред лог пот ко ми си је из чла на 6. овог пра вил ни-

ка од ре ђу је два ре цен зен та за ана ли зу и оце ну ре зул та та са мо вред-
но ва ња и оце њи ва ња ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.

Сва ки ре цен зент ана ли зи ра до ку мен та ци ју и оце њу је:
 – да ли је са мо вред но ва ње из ве де но на осно ву стан дар да за 

са мо вред но ва ње и оце њи ва ње ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве;
 – ко ји су стан дар ди при са мо вред но ва њу и оце њи ва њу ква-

ли те та ис пу ње ни у це ли ни, ко ји де ли мич но, а ко ји ни су ис пу ње ни;
 – ко је су обла сти де ло ва ња ви со ко школ ске уста но ве у ква ли-

та тив ном сми слу за до во ља ва ју ће, ко је су де ли мич но за до во ља ва-
ју ће и ко је су не за до во ља ва ју ће.

О из вр ше ној ана ли зи из ста ва 2. овог чла на ре цен зент под-
но си пот ко ми си ји из ве штај, ко ји са др жи оце ну ква ли те та ви со ко-
школ ске уста но ве и пред лог ме ра за от кла ња ње уоче них сла бо сти.

Чла но ви пот ко ми си ја и ре цен зен ти не сме ју би ти у су ко бу 
ин те ре са у ве зи зах те ва ко ји се раз ма тра. То зна чи да не сме ју да 
има ју рад ни од нос или би ло ка кав по слов ни аран жман у тој уста-
но ви.

Члан 10.
Пот ко ми си ја утвр ђу је чи ње ни це од зна ча ја за до но ше ње од-

лу ке о зах те ву за акре ди та ци ју не по сред ним уви дом у рад ви со ко-
школ ске уста но ве, а о до ла ску оба ве шта ва ви со ко школ ску уста но-
ву пет на ест да на пре пла ни ра ног до ла ска.

Ви со ко школ ска уста но ва је ду жна да пот ко ми си ји обез бе ди 
све тра же не по дат ке и сло бо дан при ступ и увид у на став ни про цес 
и про цес упра вља ња.

На кон спро ве де ног не по сред ног уви да, пот ко ми си ја са чи ња-
ва из ве штај ко ји са др жи оце ну ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.

Члан 11.
На осно ву из ве шта ја ре цен зе на та из чла на 7. став 3. овог 

пра вил ни ка и из ве шта ја пот ко ми си је из чла на 8. став 3. овог пра-
вил ни ка, пот ко ми си ја утвр ђу је пред лог од лу ке о акре ди та ци ји и 
до ста вља га Ко ми си ји у ро ку од два ме се ца од из вр ше ња не по-
сред ног уви да у рад ви со ко школ ске уста но ве.

Уз пред лог од лу ке о акре ди та ци ји до ста вља ју се из ве шта ји 
из чла на 7. став 3. и чла на 8. став 3. овог пра вил ни ка.

Члан 12.
Ко ми си ја на пр вој сед ни ци на кон при је ма пред ло га од лу ке 

о акре ди та ци ји раз ма тра до ста вље ни пред лог и до но си од лу ку о 
акре ди та ци ји.

Од лу ка о акре ди та ци ји је до не та ако за њу гла са ви ше од по-
ло ви не укуп ног бро ја чла но ва Ко ми си је.

У по ступ ку акре ди та ци је Ко ми си ја:
1) из да је уве ре ње о акре ди та ци ји ви со ко школ ске уста но ве;

2) упу ћу је ви со ко школ ској уста но ви акт упо зо ре ња, од но сно 
ми шље ње, као део по сту па ња по ак ту упо зо ре ња, о от кла ња њу не-
до ста та ка и оста вља рок од 30 да на за акт упо зо ре ња, од но сно од 7 
да на за ми шље ње, за от кла ња ње на ве де них не до ста та ка;

3) до но си ре ше ње о од би ја њу зах те ва за акре ди та ци ју.

Члан 13.
Про тив ре ше ња ко јим се од би ја зах тев за акре ди та ци ју осни-

вач или ви со ко школ ска уста но ва мо гу под не ти жал бу На ци о нал-
ном са ве ту за ви со ко обра зо ва ње, пре ко Ко ми си је, у ро ку од 30 
да на од да на при је ма ре ше ња.

Ако Ко ми си ја на ђе да је жал ба осно ва на, а ни је по треб но 
спро во ди ти нов по себ ни по сту пак, мо же ствар ре ши ти друк чи је и 
но вим ре ше њем за ме ни ти ре ше ње ко је се жал бом по би ја. 

Ако Ко ми си ја на ђе по во дом жал бе да је спро ве де ни по сту пак 
био не пот пун, а да је то мо гло би ти од ути ца ја на ре ша ва ње у по-
ступ ку акре ди та ци је, она мо же по сту пак до пу ни ти.

Члан 14.
На ци о нал ни са вет ће од ба ци ти жал бу кад утвр ди да је не до-

пу ште на, не бла го вре ме на или под не та од нео вла шће ног ли ца.
На ци о нал ни са вет ће од би ти жал бу кад утвр ди да је по сту пак 

акре ди та ци је пра вил но спро ве ден и да је ре ше ње до не то у скла ду 
са за ко ном и овим пра вил ни ком.

Кад На ци о нал ни са вет утвр ди да је у по ступ ку акре ди та ци је 
би ло про пу ста, мо же, уз од го ва ра ју ће обра зло же ње:

 – по ни шти ти ре ше ње Ко ми си је и сам до не ти од лу ку о зах те-
ву за акре ди та ци ју на осно ву чи ње ни ца ко је је утвр ди ла Ко ми си ја;

 – по ни шти ти ре ше ње и на ло жи ти Ко ми си ји да по но ви по сту-
пак акре ди та ци је, у це ли ни или де ли мич но.

У по ступ ку ре ша ва ња по жал би, На ци о нал ни са вет мо же тра-
жи ти од Ко ми си је и од уста но ве под но си о ца зах те ва до пу ну по да-
та ка од зна ча ја за до но ше ње од лу ке.

Од лу ка На ци о нал ног са ве та је ко нач на.

Члан 15.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се 
од 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

Пред сед ник
На ци о нал ног са ве та за ви со ко образовањe, 

проф. др Де јан По по вић, с.р.

СТАН ДАР ДИ ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ 
УСТА НО ВА

Стан дард 1: Основ ни за да ци и ци ље ви ви со ко школ ске уста-
но ве

Стан дард 2: Пла ни ра ње и кон тро ла
Стан дард 3: Ор га ни за ци ја и упра вља ње
Стан дард 4: Сту ди је
Стан дард 5: На уч но и стра жи вач ки и умет нич ки рад
Стан дард 6. На став но осо бље
Стан дард 7: Не на став но осо бље
Стан дард 8: Сту ден ти
Стан дард 9: Про стор и опре ма
Стан дард 10: Би бли о те ка, уџ бе ни ци и ин фор ма тич ка по др шка
Стан дард 11: Уну тра шњи ме ха ни зми за оси гу ра ње ква ли те та
Стан дард 12: Из во ри фи нан си ра ња
Стан дард 13: Јав ност у ра ду

Стан дард 1: Ци ље ви ви со ко школ ске уста но ве
Високошколска установа има утврђене циљеве који су у складу са циљевима висо-
ког образовања, који су утврђени законом.
Упут ства за при ме ну стан дар да 1:
1.1. Ци ље ви по ка зу ју дру штве ну оправ да ност по сто ја ња ви со ко школ ске уста но ве, 
од ре ђу ју оп шти пра вац ње не де лат но сти и основ су за пре по зна ва ње при о ри те та 
ви со ко школ ске уста но ве у бу ду ћем ра ду.
1.2. Ци ље ве ви со ко школ ске уста но ве, са же то из ра же не, утвр ђу је ор ган упра вља ња 
ви со ко школ ске уста но ве и об ја вљу ју се у од го ва ра ју ћој пу бли ка ци ји уста но ве. 
1.3. Ци ље ви су кон крет ни, оства ри ви и мер љи ви у скла ду са рас по ло жим мо гућ но-
сти ма и бли же од ре ђу ју де лат ност ви со ко школ ске уста но ве.
1.4. Све активности високошколске установе, а посебно развој студијских програ-
ма, су у складу са утврђеним основним задацима и циљевима високошколске ус-
танове.
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Стан дард 2: Пла ни ра ње и кон тро ла
Да би остварила основне задатке и циљеве високошколска установа врши плани-
рање и  контролу резултата свих облика образовних, научних, уметничких, истра-
живачких и стручних активности у оквиру своје делатности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 2:
2.1. Ви со ко школ ска уста но ва има про пи сан по сту пак крат ко роч ног и ду го роч ног 
пла ни ра ња. Пла ни ра ње се вр ши на  осно ву ана ли зе уну тра шњих  и спо ља шњих 
чи ни ла ца. Пла ни ра ње је за сно ва но на си сте ма тич ном и стал ном при ку пља њу по да-
та ка и њи хо вој струч ној ана ли зи. Ре зул та ти пла ни ра ња су план ски до ку мен ти ко ји 
су до ступ ни јав но сти и при ме њу ју се у прак си.
2.2. Ви со ко школ ска уста но ва ре дов но и си сте ма тич но кон тро ли ше ис пу ња ва ње 
основ них ци ље ва. Кон тро ла се оба вља по ре ђе њем пла ни ра них и оства ре них ци ље-
ва и по ре ђе њем ре зул та та ви со ко школ ске уста но ве са ње ним ре зул та ти ма у прет-
ход ном пе ри о ду и са ре зул та ти ма слич них ви со ко школ ских уста но ва у зе мљи и 
све ту. О ре зул та ти ма кон тро ле ви со ко школ ска уста но ва са чи ња ва из ве штај ко ји је 
до сту пан јав но сти.
2.3. Високошколска установа редовно преиспитује делотворност спроведеног пла-
нирања и контроле и ради на њиховом унапређењу.

Стан дард 3: Ор га ни за ци ја и упра вља ње
Високошколска установа има организациону структуру и систем управљања који 
обезбеђују постизање циљева високошколске установе.
Упут ства за при ме ну стан дар да 3:
3.1. Ор га ни за ци ја ви со ко школ ске уста но ве, ко ја је у скла ду са ци ље ви ма и дру-
штве ним по тре ба ма, уре ђу је се ста ту том уста но ве.
3.2. Овла шће ња и од го вор но сти ор га на упра вља ња, струч них ор га на ви со ко школ-
ске уста но ве, као и сту дент ског пар ла мен та утвр ђе ни су ста ту том ви со ко школ ске 
уста но ве.
3.3. Рад органа управљања, стручних органа и студентског парламента периодично 
се оцењује.

Стан дард 4: Сту ди је
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају ка-
рактеру и циљевима студијских програма. Опис квалификација сваког студијског 
програма мора бити прецизно дефинисан и одговарати одређеном нивоу национал-
ног оквира квалификација. Студијски програми високошколске установе су у скла-
ду са основним циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа 
систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује ква-
литет студијских програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 4:
4.1. Упут ства за при ме ну стан дар да ко ји се од но се на вр сту и сте пен сту ди ја:
4.1.1 Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так основ них стру ков них сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње у обла сти сту ди ра ња ко је се за сни ва на прет ход ном обра-
зо ва њу  и ко је оспо со бља ва за ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре; 
 – ко ји су у ста њу да при ме не зна ње и раз у ме ва ње у про фе си ји;
 – ко ји су у ста њу да пре не су зна ња на дру ге;
 – ко ји по се ду ју спо соб ност да на ста ве сту ди је;
 – ко ји по се ду ју спо соб ност за тим ски рад.
4.1.2 Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так основ них ака дем ских сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње у обла сти сту ди ра ња ко је се за сни ва на прет ход ном обра-
зо ва њу и ко је је на ни воу ко ји омо гу ћа ва ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре, али исто-
вре ме но об у хва та не ке аспек те ко ји се осла ња ју на кључ на зна ња њи хо вог по ља 
сту ди ра ња;
 – ко ји су у ста њу да при ме не сво је зна ње и раз у ме ва ње на на чин ко ји ука зу је   на  
про фе си о нал ни при ступ по слу  или зва њу и ко ји има ју спо соб но сти ко је се нај че-
шће ис ка зу ју сми шља њем и од бра ном ар гу ме на та и ре ша ва њем про бле ма уну тар 
по ља сту ди ра ња;
 – ко ји има ју спо соб ност да при ку пља ју и ту ма че по треб не по дат ке; 
 – ко ји има ју спо соб ност раз ми шља ња о ре ле вант ним дру штве ним, на уч ним или 
етич ким пи та њи ма;
 – ко ји су у ста њу да о свом ра ду и ре зул та ти ма ра да оба ве шта ва ју струч ну и ши ру 
јав ност;
 – ко ји су раз ви ли спо соб но сти ко је су нео п ход не за на ста вак сту ди ја.
4.1.3 Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так спе ци ја ли стич ких стру ков них сту-
ди ја сти чу сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и струч не ве шти не у ода бра ним 
ужим обла сти ма спе ци ја ли за ци је, ко је се за сни ва на зна њу и ве шти на ма сте че ним 
на основ ним стру ков ним или основ ним ака дем ским сту ди ја ма, као вид по себ не 
при пре ме и од го ва ра ју ће је за успе шан рад у обла сти спе ци ја ли за ци је;
 – ко ји су у ста њу да при ме не про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и ве шти не за успе шно 
ре ша ва ње сло же них про бле ма у де ли мич но но вом или не по зна том окру же њу ужим 
обла сти ма сту ди ја;
 – ко ји су сте кли зна ња и ве шти не по треб не за тим ски рад при ре ша ва њу сло же них 
про бле ма из стру ке;
 – ко ји има ју по ве ћа ну спо соб ност да ин те гри шу сте че на зна ња и ве шти не, да ра су-
ђу ју и да ју на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја мо гу ће за кључ ке  ко ји исто вре ме но 
са др же про ми шља ња о дру штве ним  и етич ким од го вор но сти ма по ве за ним са при-
ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да ефи ка сно пра те и усва ја ју но ви не у обла сти спе ци ја ли за ци је и 
да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су сво је за кључ ке, зна ње и по сту пак за кљу-
чи ва ња струч ној и ши рој јав но сти.
4.1.4 Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так ма стер стру ков них сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње и раз у ме ва ње у обла сти сту ди ра ња, ко је до пу њу је зна ње 
сте че но на основ ним стру ков ним сту ди ја ма и пред ста вља осно ву за раз ви ја ње кри-
тич ког ми шље ња и при ме ну зна ња у прак си;

 – ко ји су у ста њу да при ме не зна ње у ре ша ва њу про бле ма у но вом или   не по зна том 
окру же њу у ши рим или мул ти ди сци пли нар ним обла сти ма уну тар обра зов но-на уч-
ног од но сно обра зов но-умет нич ког по ља сту ди ја;
 – ко ји има ју спо соб ност да ин те гри шу зна ње, ре ша ва ју сло же не про бле ме и да ра-
су ђу ју на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја ко је са др же про ми шља ња о дру штве ним 
и етич ким од го вор но сти ма по ве за ним са при ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су  зна ње и на чин за кљу-
чи ва ња струч ној јав но сти; 
 – ко ји су оспо со бље ни за ре ша ва ње прак тич них про бле ма у при вред ним пред у зе ћи-
ма и јав ним уста но ва ма.
4.1.5 Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так ма стер ака дем ских сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње и раз у ме ва ње у обла сти сту ди ра ња, ко је до пу њу је зна ње 
сте че но на основ ним ака дем ским сту ди ја ма и пред ста вља осно ву за раз ви ја ње кри-
тич ког ми шље ња и при ме ну зна ња;
 – ко ји су у ста њу да при ме не зна ње у ре ша ва њу про бле ма у но вом или не по зна том 
окру же њу у ши рим или мул ти ди сци пли нар ним обла сти ма уну тар обра зов но-на уч-
ног од но сно обра зов но-умет нич ког по ља сту ди ја;
 – ко ји има ју спо соб ност да ин те гри шу зна ње, ре ша ва ју сло же не про бле ме и да ра-
су ђу ју на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја ко је са др же про ми шља ња о дру штве ним 
и етич ким од го вор но сти ма по ве за ним са при ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су зна ње и на чин за кљу-
чи ва ња струч ној и ши рој јав но сти.
4.1.6  Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так спе ци ја ли стич ких ака дем ских сту-
ди ја сти чу сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и спо соб но сти у ода бра ним 
ужим на уч ним и умет нич ким обла сти ма спе ци ја ли за ци је, за сно ва но на зна њу и ве-
шти на ма сте че ним на ма стер ака дем ским сту ди ја ма и од го ва ра ју ће је за ис тра жи ва-
ње у да тим ужим на уч ним и умет нич ким обла сти ма сту ди ја;
 –  ко ји су у ста њу да при ме не сте че но про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и спо соб но-
сти сте че не то ком спе ци ја ли стич ких сту ди ја за успе шно ре ша ва ње сло же них про-
бле ма у но вом или не по зна том окру же њу, у ужим на уч ним и умет нич ким обла сти-
ма сту ди ја;
 – ко ји има ју по ве ћа ну спо соб ност да по ве жу сте че на зна ња и ре ша ва ју сло же не 
про бле ме, да ра су ђу ју и да на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја до но се за кључ ке ко ји 
исто вре ме но са др же про ми шља ња о дру штве ним  и етич ким од го вор но сти ма по ве-
за ним са при ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да ефи ка сно пра те и усва ја ју но ви не и ре зул та те ис тра жи ва ња у 
обла сти спе ци ја ли за ци је и да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су сво је за кључ-
ке, зна ње и по сту пак за кљу чи ва ња  струч ној и ши рој јав но сти.
4.1.7  Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так док тор ских сту ди ја сти чу сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли си сте мат ско раз у ме ва ње од ре ђе ног по ља сту ди ја; 
 – ко ји су са вла да ли ве шти не и ме то де ис тра жи ва ња на том по љу;
 – ко ји су по ка за ли спо соб ност кон ци пи ра ња, про јек то ва ња и при ме не;
 – ко ји су по ка за ли спо соб ност при ла го ђа ва ња про це са ис тра жи ва ња уз нео п хо дан 
сте пен ака дем ског ин те гри те та;
 – ко ји су ори ги нал ним ис тра жи ва њем и ра дом по сти гли оства ре ње ко је про ши ру је 
гра ни це зна ња, ко је је об ја вље но и ко је је ре фе рен ца на на ци о нал ном и ме ђу на род-
ном ни воу;
 – ко ји су спо соб ни за кри тич ку ана ли зу, про це ну и син те зу но вих и сло же них иде ја;
 – ко ји мо гу да пре не су струч на зна ња и иде је ко ле га ма, ши ро кој ака дем ској за јед-
ни ци и дру штву у це ли ни;
 – ко ји су у ста њу да у ака дем ском и про фе си о нал ном окру же њу про мо ви шу тех но-
ло шки, дру штве ни или кул тур ни на пре дак.
4.2  Упут ства за при ме ну стан дардâ ко ји се од но се на сту диј ске про гра ме 
4.2.1 Сва ки сту диј ски про грам је по ве за на и ускла ђе на це ли на ко ја об у хва та ци ље-
ве, струк ту ру и са др жај, по ли ти ку и про це ду ру упи са сту де на та, ме то де уче ња и 
на чин про ве ре зна ња, ис хо де уче ња и ком пе тен ци је сту де на та.
4.2.2 Ви со ко школ ска уста но ва ко ја ну ди ви ше сту диј ских про гра ма оси гу ра ва да 
сви про гра ми ис пу ња ва ју основ не стан дар де ква ли те та и да из ме ђу њих по сто ји 
по тре бан сте пен уса гла ше но сти.
4.2.3 Ви со ко школ ска уста но ва об ја вљу је ци ље ве сва ког од сту диј ских про гра ма ко-
ји оства ру је. Ци ље ви укљу чу ју по сти за ње од ре ђе них зна ња и струч но сти и ме то де 
за њи хо во сти ца ње. Ци ље ви мо гу да укљу че раз вој кре а тив них спо соб но сти и овла-
да ва ње спе ци фич ним прак тич ним ве шти на ма, по треб ним за раз вој ка ри је ре.
4.2.4 Сту диј ски про гра ми има ју ускла ђе ну струк ту ру од го ва ра ју ће ши ри не и ду би-
не и при ме ре не ме то де уче ња.
4.2.5 Ви со ко школ ска уста но ва ре дов но пла ни ра и вред ну је ре зул та те сво јих сту диј-
ских про гра ма. Те ак тив но сти су за сно ва не на утвр ђе ним ци ље ви ма и рас по ло жи-
вим сред стви ма.
4.2.6 Ви со ко школ ска уста но ва стал но раз ви ја, уна пре ђу је и пре и спи ту је са др жа је  
сво јих сту диј ских про гра ма, у че му од лу чу ју ћу уло гу има на став но осо бље.
4.2.7 Сва ки пред мет из сту диј ског про гра ма ис ка зу је се бро јем ЕСПБ бо до ва. Обим 
сту ди ја из ра жа ва се зби ром ЕСПБ бо до ва. Број ЕСПБ бо до ва по треб них за сти ца ње 
ди пло ме, уре ђу је се за ко ном. Из ме ђу раз ли чи тих сту диј ских про гра ма мо же се вр-
ши ти пре но ше ње ЕСПБ бо до ва.
4.2.8 Високошколска установа има процедуре за усвајање и анализу студијских про-
грама.

Стан дард 5: На уч но и стра жи вач ки и умет нич ки рад
Високошколска установа која остварује академске студије има организован научно-
истраживачки и уметнички рад.
Упут ства за при ме ну стан дар да 5:
5.1. Ви со ко школ ска уста но ва не пре кид но осми шља ва, при пре ма и ре а ли зу је на уч-
но и стра жи вач ке и умет нич ке, струч не и дру ге вр сте про гра ма, као и на ци о нал не и 
ме ђу на род не про јек те.
5.2. Ви со ко школ ска уста но ва утвр ђу је по сту пак и кри те ри ју ме за си сте мат ско пра-
ће ње и оце њи ва ње оби ма и ква ли те та на уч но и стра жи вач ког, од но сно умет нич ког 
ра да на став ног осо бља.
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5.3. Са др жај и ре зул та ти на уч но и стра жи вач ког, умет нич ког и струч ног ра да уста но-
ве ускла ђе ни су са ци ље ви ма ви со ко школ ске уста но ве и са на ци о нал ним и европ-
ским ци ље ви ма и стан дар ди ма ви со ког обра зо ва ња.
5.4. Зна ња до ко јих ви со ко школ ска уста но ва до ла зи спро во ђе њем на уч но и стра жи-
вач ког и умет нич ког ра да укљу чу ју се у на став ни про цес.
5.5. Ви со ко школ ска уста но ва под сти че и обез бе ђу је усло ве на став ном осо бљу да се 
ак тив но ба ви на уч но и стра жи вач ким, умет нич ким и струч ним ра дом и да што че-
шће об ја вљу је ре зул та те тог ра да. 
5.6. Ви со ко школ ска уста но ва оба вља и под сти че из да вач ку де лат ност у скла ду са 
сво јим мо гућ но сти ма.
5.7. У циљу комерцијализације резултата научноистраживачког и уметничког рада 
универзитет, односно друга високошколска установа може бити оснивач центра за 
трансфер технологије, иновационог центра, пословно-технолошког парка, start-up 
предузећа, spin-off предузећа и других организационих јединица.

Стан дард 6: На став но осо бље 
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који 
својом научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење 
циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме. 
Наставници имају обавезу да усавршавају своје наставничке, научне и уметничке 
компетенције.
Упут ства за при ме ну стан дар да 6:
6.1. Ми ни ма лан број на став ни ка у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном на 
ви со ко школ ској уста но ви је 20. Нај ма ње 80% укуп ног бро ја на став ни ка у рад ном 
од но су са пу ним рад ним вре ме ном мо ра има ти на став на зва ња у сле де ћим ка те го-
ри ја ма: пре да вач, про фе сор стру ков них сту ди ја, до цент, ван ред ни про фе сор и ре-
дов ни про фе сор.
6.2. Уку пан број на став ни ка мо ра би ти до во љан да по кри је уку пан број ча со ва на-
ста ве на сту диј ским про гра ми ма ко је уста но ва ре а ли зу је та ко да на став ни ци оства-
ру ју про сеч но мак си мал но до 180 ча со ва ак тив не на ста ве (пре да ва ња, кон сул та ци је, 
ве жбе, прак ти чан рад и те рен ски рад) го ди шње, од но сно до 6 ча со ва не дељ но, са 
то ле ран ци јом од 20%. На став ник ко ји је ан га жо ван на ви ше ви со ко школ ских уста-
но ва оства ру је ак тив ну на ста ву у сва кој уста но ви сра змер но про цен ту ан га жо ва ња 
од про пи са ног мак си му ма од 12 ча со ва, с тим да ње го во укуп но ан га жо ва ње не мо-
же би ти ве ће од 12 ча со ва ак тив не на ста ве не дељ но на свим ви со ко школ ским уста-
но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји. На став ник са не пу ним рад ним вре ме ном, ко ји ма њи 
део рад ног вре ме на оства ру је ван ви со ког обра зо ва ња, мо же не дељ но да оства ру је 
ак тив ну на ста ву у пред мет ној уста но ви сра змер но про цен ту ан га жо ва ња од про пи-
са ног мак си му ма од 12 ча со ва. На став ник са не пу ним рад ним вре ме ном, ко ји ве ћи 
део рад ног вре ме на оства ру је ван ви со ког обра зо ва ња, од но сно на став ник ан га жо-
ван по уго во ру о до пун ском ра ду, мо же не дељ но да оства ру је ак тив ну на ста ву у 
пред мет ној уста но ви мак си мал но 4 ча са не дељ но. Oд укуп ног бро ја ча со ва ак тив не 
на ста ве на  сва ком сту диј ском про гра му нај ма ње 70% из во де на став ни ци у рад ном 
од но су са пу ним рад ним вре ме ном, а за сту диј ске про гра ме у по љу умет но сти тај 
број не мо же би ти ма њи од 50%. Од укуп ног бро ја на став ни ка по треб них за оба-
вља ње на ста ве по го ди на ма сту ди ја за сту диј ски про грам за ко ји се тра жи до зво ла 
за рад, ака де ми је стру ков них сту ди ја и ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја, из у зев у 
по љу умет но сти, мо ра ју да има ју нај ма ње 50% на став ни ка са сте че ним на уч ним на-
зи вом док то ра на у ка. На ма стер стру ков ним сту ди ја ма сви на став ни ци мо ра ју има-
ти док то ра те на у ка из у зев у по љу умет но сти.
Про фе сор еме ри тус се ра чу на као на став ник са пу ним рад ним вре ме ном и ан га жо-
ван је на  тре ћем ни воу сту ди ја.
Го сту ју ћи про фе сор, ко ји уче ству је у ре а ли за ци ји сту диј ског про гра ма се ра чу на 
као на став ник у до пун ском рад ном од но су.
Ли це иза бра но у на уч но зва ње мо же уче ство ва ти у из во ђе њу свих об ли ка на ста ве 
на док тор ским ака дем ским сту ди ја ма, би ти мен тор и члан ко ми си ја у по ступ ку из-
ра де и од бра не док тор ске ди сер та ци је, а ан га жу је се по уго во ру о до пун ском ра ду.
6.3. Број са рад ни ка од го ва ра по тре ба ма оства ре ња сту диј ских про гра ма. Уку пан 
број са рад ни ка мо ра би ти до во љан да по кри је уку пан број ча со ва на ста ве на сту диј-
ским про гра ми ма ко је уста но ва ре а ли зу је а да при то ме сва ки са рад ник остварујe 
про сеч но мак си мал но 300 ча со ва ак тив не на ста ве го ди шње, од но сно про сеч но 10 
ча со ва ак тив не на ста ве не дељ но, уз 20% то ле ран ци је, осим у по љу умет но сти. По-
је ди нач но мак си мал но ан га жо ва ње са рад ни ка је 16 ча со ва не дељ но.
6.4. На уч не, умет нич ке и струч не ква ли фи ка ци је на став ног осо бља од го ва ра ју 
обра зов но-научноj од но сно обра зов но-уметничкоj обла сти и ни воу њи хо вих за ду-
же ња. Ква ли фи ка ци је се до ка зу ју ди пло ма ма, об ја вље ним ра до ви ма, умет нич ким 
де ли ма, као и еви ден ци јом о пе да го шким ква ли те ти ма и    од го ва ра ју ћем про фе си-
о нал ном ис ку ству.
6.5. Уко ли ко ви со ко школ ска уста но ва на по сло ви ма са рад ни ка у на ста ви за по шља-
ва сту ден те ма стер ака дем ских или спе ци ја ли стич ких сту ди ја, они мо ра ју има ти 
про сек оце на на основ ним сту ди ја ма нај ма ње осам (8).
6.6. Ви со ко школ ска уста но ва би ра у зва ње аси стен та сту ден та док тор ских сту ди ја 
ко ји је прет ход не ни вое сту ди ја за вр шио са укуп ном про сеч ном оце ном нај ма ње 
осам (8) и ко ји по ка зу је сми сао за на став ни рад. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу-
је до во љан број аси сте на та за ква ли тет но из во ђе ње сту диј ских про гра ма и стал но 
под мла ђи ва ње на став нич ког ка дра.
6.7. Ви со ко школ ска уста но ва мо же иза бра ти у зва ње са рад ни ка ван рад ног од но-
са (де мон стра то ра и сл.) за по моћ у на ста ви на сту ди ја ма пр вог сте пе на, сту ден та 
ака дем ских сту ди ја пр вог или дру гог сте пе на, сту ден та ин те гри са них ака дем ских 
сту ди ја, или сту ден та стру ков них сту ди ја пр вог или дру гог сте пе на, ко ји је на сту-
ди ја ма пр вог сте пе на оства рио нај ма ње 120 ЕСПБ бо до ва са укуп ном про сеч ном 
оце ном нај ма ње 8 (осам).
6.8. Уста но ва мо же за по тре бе ре а ли за ци је де ла прак тич не на ста ве, ко ја се ре а ли-
зу је ван ви со ко школ ске уста но ве, иза бра ти у зва ње са рад ни ка ван рад ног од но са 
(са рад ник прак ти чар, кли нич ки аси стент и сл.) ли це за по сле но у уста но ви где се 
део прак тич не на ста ве ре а ли зу је. По себ ни усло ви за из бор у зва ње са рад ни ка ван 
рад ног од но са утвр ђу је се оп штим ак том ви со ко школ ске уста но ве.
6.9. Установа обезбеђује наставницима и сарадницима услове за научно, уметничко 
и професионално напредовање и развој. Установа обезбеђује наставницима и са-
радницима услове за научни, уметнички и истраживачки рад, учешће на научним 
скуповима, литературу, планирање и извођење истраживања.

Стан дард 7: Не на став но осо бље  
Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и профе-
сионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма и циљева 
установе.
Упут ства за при ме ну стан дар да 7:
7.1. Ви со ко школ ска уста но ва има нај ма ње јед ног би бли о те ка ра. Ви со ко школ ска 
уста но ва на ко јој сту ди ра пре ко 1000 сту де на та има нај ма ње два би бли о те ка ра са 
ви со ким обра зо ва њем и јед ног књи жни ча ра. На стру ков ним сту ди ја ма ви со ко школ-
ска уста но ва на ко јој сту ди ра пре ко 1000 сту де на та има нај ма ње јед ног би бли о те ка-
ра са ви со ким обра зо ва њем и јед ног књи жни ча ра.
7.2. Ви со ко школ ска уста но ва на ко јој сту ди ра до 1000 сту де на та, ор га ни зу је сту-
дент ску слу жбу са нај ма ње два из вр ши о ца и до дат но јед ног из вр ши о ца за сва ких 
на ред них 2000 сту де на та. Ви со ко школ ска уста но ва има нај ма ње јед ног би бли о те-
ка ра. 
7.3. Ви со ко школ ска уста но ва има нај ма ње јед ног из вр ши о ца са ви со ким обра зо ва-
њем на по сло ви ма ин фор ма тич ког си сте ма.  
7.4. Високошколска установа има најмање једног извршиоца, дипломираног прав-
ника, на пословима секретара.

Стан дард 8: Сту ден ти
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис сту-
дената и на основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује 
потребне услове студентима за успешно савладавање студијских  програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 8:
8.1. Ви со ко школ ска уста но ва рас пи су је кон курс за упис на сту ди је. Кон курс са-
др жи: број сту де на та за од ре ђе не сту диј ске про гра ме, усло ве за упис, ме ри ла за 
утвр ђи ва ње ре до сле да кан ди да та, по сту пак спро во ђе ња кон кур са, на чин и ро ко ве 
за под но ше ње жал бе на утвр ђе ни ре до след, као и ви си ну шко ла ри не ко ју пла ћа ју 
сту ден ти чи је се сту ди ра ње не фи нан си ра из бу џе та.
8.2. Број сту де на та ко ји ви со ко школ ска уста но ва упи су је мо ра би ти ускла ђен са ка-
дров ским, про стор ним и тех нич ко-тех но ло шким мо гућ но сти ма.
8.3. Кан ди дат за упис на сту ди је пр вог сте пе на по ла же при јем ни ис пит или ис пит за 
про ве ру скло но сти и спо соб но сти, у скла ду са ста ту том ви со ко школ ске уста но ве. 
Ре до след кан ди да та утвр ђу је се на осно ву оп штег успе ха по стиг ну тог у сред њем 
обра зо ва њу и ре зул та та на при јем ном ис пи ту, од но сно ис пи ту за про ве ру скло но-
сти и спо соб но сти. 
8.4. Ви со ко школ ска уста но ва не пре кид но и си сте мат ски пра ти успех сту де на та и 
њи хо во на пре до ва ње на сва ком од сту диј ских про гра ма ко је из во ди и пред у зи ма 
ме ре по др шке у слу ча ју не за до во ља ва ју ћег успе ха сту де на та.
8.5. Успе шност сту ден та у са вла ђи ва њу по је ди ног пред ме та не пре кид но се пра ти 
и вред ну је то ком из во ђе ња на ста ве. Укуп на оце на сту ден та на јед ном пред ме ту се 
са сто ји од оце не ко ју је сту дент до био за пред ис пит не оба ве зе и за по ка за но зна ње 
на ис пи ту. Ми ни мал но уче шће оце не ко ју сту дент до би ја то ком на ста ве у укуп ној 
оце ни је 30%, а мак си мал но 70%. 
8.6. Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски односно науч-
ни назив у складу са законом. Својство студента престаје у случајевима предвиђе-
ним законом.

Стан дард 9: Про стор и опре ма
Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно из-
вођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образов-
но-научним, односно образовно-уметничком пољу.
Упут ства за при ме ну стан дар да 9:
9.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је про стор за из во ђе ње на ста ве, и то:
 – објек те са нај ма ње 4 m2 бру то про сто ра по сту ден ту, од но сно 2 m2 по сту ден ту за 
из во ђе ње на ста ве по сме на ма, осим за по ље умет но сти;
 – про стор по сту ден ту се из ра чу на ва та ко што се бру то про стор уста но ве по де ли са 
укуп ним бро јем акре ди то ва них сту де на та на уста но ви на свим сту диј ским про гра-
ми ма и свим го ди на ма сту ди ја, при че му у уку пан број сту де на та не ула зе сту ден ти 
ко ји су на сту диј ском про гра му ко ји се из во ди на да љи ну.
 – ам фи те а тре, учи о ни це, ла бо ра то ри је од но сно дру ге про сто ри је за из во ђе ње на-
ста ве, као и би бли о теч ки про стор и чи та о ни цу, у скла ду са по тре ба ма обра зов ног 
про це са од ре ђе ног обра зов но-на уч ног, од но сно обра зов но-умет нич ког по ља;
 – од го ва ра ју ћи рад ни про стор за на став ни ке и са рад ни ке:
 – ме сто у ам фи те а тру, учи о ни ци и ла бо ра то ри ји за сва ког сту ден та.
9.2. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је про стор за ад ми ни стра тив не по сло ве и то 
нај ма ње две кан це ла ри је за по тре бе сту дент ске слу жбе и се кре та ри ја та.  
9.3. Про стор ко ји обез бе ђу је ви со ко школ ска уста но ва за по тре бе на ста ве и за по-
тре бе упра ве, мо ра да за до во љи од го ва ра ју ће ур ба ни стич ке, тех нич ко тех но ло шке и 
хи ги јен ске усло ве. Про стор мо ра би ти у објек ти ма ко ји има ју по треб не гра ђе вин ске 
и упо треб не до зво ле. Уко ли ко објек ти за по тре бе на ста ве и упра вља ња ни су у вла-
сни штву ви со ко школ ске уста но ве или јој ни су да ти на ко ри шће ње, она обез бе ђу је 
за куп тих обје ка та за пе ри од од нај ма ње пет го ди на.  
9.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по треб ну тех нич ку опре му за са вре ме но 
из во ђе ње на ста ве у скла ду са по тре ба ма сту диј ског про гра ма. 
9.5. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је опре му и из во ђе ње на ста ве у скла ду са 
здрав стве ним и си гур но сном стан дар ди ма о че му оба ве шта ва сту ден те. 
9.6. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је про стор за рад сту дент ског пар ла мен та.
При род но-ма те ма тич ке на у ке
Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је до дат ни ла бо ра то риј ски про стор за из во ђе ње 
екс пе ри мен тал не на ста ве, усло ве за на ста ву на те ре ну и дру ге усло ве у скла ду са 
по тре ба ма сту диј ског про гра ма у од но су на број сту де на та на пред ме ти ма из ко јих 
се из во ди екс пе ри мен тал на на ста ва.
Ме ди цин ске на у ке
Ла бо ра то ри је, од но сно на став не ба зе за из во ђе ње прак тич не на ста ве на прет кли-
нич ким пред ме ти ма ка па ци те том и ве ли чи ном од го ва ра ју бро ју сту де на та ко ји се 
упи су ју и спе ци фич но сти ма сту ди ја и на став них пред ме та, та ко да је ка па ци тет



29. септембар 2017. Број 88 161
до во љан за ми ни мал но 20% од укуп ног бро ја упи са них сту де на та. У свр ху ре а ли-
за ци је кли нич ке обу ке сту де на та уни вер зи тет и ме ди цин ски фа кул те ти уну тар ње-
га оства ру ју са рад њу са од го ва ра ју ћим кли ни ка ма као парт не ри ма у ме ди цин ском 
обра зо ва њу, о че му скла па ју уго вор о са рад њи.
Кли нич ке ба зе и кли нич ки на став ни ка па ци те ти у пот пу но сти по кри ва ју кли нич ке 
пред ме те од ре ђе ног сту диј ског про гра ма.
Тех нич ко-тех но ло шке на у ке
За из во ђе ње сту диј ских про гра ма ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је од го ва ра ју ће 
на став но-на уч не ба зе, ко је мо гу би ти соп стве не и у при вре ди.
Соп стве не на став но-на уч не ба зе су: на став не ла бо ра то ри је, на уч не и ис тра жи вач ко-
раз вој не ла бо ра то ри је, оглед на по ља, тех нич ки цен три и дру ге на уч не, ис тра жи вач-
ко-раз вој не и ино ва ци о не је ди ни це у са ста ву ви со ко школ ских уста но ва.
На став но-на уч не ба зе у при вре ди су: ин сти ту ти, цен три из у зет них вред но сти, ор-
га ни за ци је за оба вља ње ино ва ци о не ак тив но сти, ор га ни за ци је за пру жа ње ин фра-
струк тур не по др шке ино ва ци о ној де лат но сти и пред у зе ћа за про из вод њу хра не, ре-
про ма те ри ја ла, опре ме и услу га.
На став но-на уч не ба зе у при вре ди опре мље не су по треб ном мер ном, де мон стра ци-
о ном, ра чу нар ском и ин фор ма тич ко-ко му ни ка ци о ном опре мом за из во ђе ње на став-
них ак тив но сти екс пе ри мен тал ног, де мон стра ци о ног и си му ла ци о ног ка рак те ра из 
свих пред ме та у окви ру од ре ђе не гру пе на уч но-струч них и струч но-апли ка тив них 
пред ме та.
У обла сти би о тех нич ких на у ка ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је нај ма ње јед но 
од го ва ра ју ће оглед но до бро. Оглед на до бра у обла сти по љо при вре де су у по се ду 
ви со ко школ ске уста но ве или их ко ри сти по осно ву за ку па и по вр ши не су од нај-
ма ње 100 ha об ра ди вог зе мљи шта на ко јем се про из во де раз ли чи те биљ не вр сте 
и уз га ја ју раз ли чи те вр сте сто ке, ра сад нич ка и се ме нар ска про из вод ња, уз при ме-
ну са вре ме не тех но ло ги је по др жа не ква ли тет ном ме ха ни за ци јом, сход но зах те ви ма 
сту диј ских про гра ма. Оглед на до бра у обла сти шу мар ства су у по се ду ви со ко школ-
ске уста но ве или их ко ри сти по осно ву за ку па и по вр ши не су од нај ма ње 1000 ha зе-
мљи шта, на ко јем се уз га ја ју раз ли чи те вр сте шум ских са сто ји на, оба вља про из вод-
ња се ме на и ра сад нич ког ма те ри ја ла уз при ме ну са вре ме не тех но ло ги је, по др жа не 
ква ли тет ном ме ха ни за ци јом.
Са др жа ји на оглед ним до бри ма од го ва ра ју зах те ви ма сту диј ских про гра ма ко је из-
во ди ви со ко школ ска уста но ва.
Ви со ко школ ске уста но ве ко је ни су у би о тех нич ким на у ка ма а има ју сту диј ске про-
гра ме из по љо при вре де и шу мар ства, има ју ми ни мал ну струч ну прак су као и ви со-
ко школ ске уста но ве у би о тех нич ким на у ка ма. За про гра ме из по љо при вре де ви со-
ко школ ска уста но ва мо ра има ти на ко ри шће њу нај ма ње 50 ha об ра ди вог зе мљи шта 
а у шу мар ству 500 ha под шум ским са сто ји на ма. Ово се од но си и на ви со ко школ-
ске уста но ве у би о тех нич ким на у ка ма и ви со ко школ ским је ди ни ца ма без свој ства 
прав ног ли ца ван се ди шта уста но ве, ко је упи су ју до 200 сту де на та на пр ву го ди ну 
сту ди ја.
Умет ност
За из во ђе ње сту диј ског про гра ма обез бе ђен је од го ва ра ју ћи про стор за из во ђе ње 
на ста ве са нај ма ње 5 m2 бру то про сто ра по сту ден ту.
За из во ђе ње сту диј ског про гра ма обез бе ђе ни су по треб ни по себ ни про сто ри у за-
ви сно сти од спе ци фич но сти умет нич ке обла сти: ра ди о ни це, ла бо ра то ри је, про стор 
за из ло жбе, кон церт на дво ра на, тон ски и опер ски сту дио, по зо ри шна са ла, са ла за 
про јек ци је фил мо ва, филм ски и ТВ сту дио и сл.
За извођење студијског програма обезбеђена је потребна опрема за савремено из-
вођење наставе, у зависности од специфичности уметничке области.

Стан дард 10: Би бли о те ка, уџ бе ни ци и ин фор ма тич ка по др шка
Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџ-
беницима за извођење наставе и информатичке ресурсе и сервисе које користи у 
циљу испуњења основних задатака.
Упут ства за при ме ну стан дар да 10:
10.1. Ви со ко школ ска уста но ва има би бли о те ку снаб де ве ну ли те ра ту ром ко ја сво јим 
ни во ом и оби мом обез бе ђу је по др шку на став ном про це су и на уч но и стра жи вач ком 
и умет нич ком ра ду. Би бли о те ка рас по ла же са нај ма ње 1000 би бли о теч ких је ди ни ца 
из обла сти из ко је из во ди на став ни про цес.
10.2. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по кри ве ност свих пред ме та од го ва ра ју-
ћом уџ бе нич ком ли те ра ту ром, учи ли ма и по моћ ним на став ним сред стви ма. Учи ла 
и по моћ на на став на сред ства мо ра ју би ти рас по ло жи ви на вре ме и у бро ју до вољ-
ном да се обез бе ди нор мал но од ви ја ње на став ног про це са.
10.3. Ви со ко школ ска уста но ва рас по ла же ин фор ма тич ком опре мом, ко ја је нео п ход-
на за сту ди ра ње и на уч но и стра жи вач ки и умет нич ки рад. Ви со ко школ ска уста но ва 
обез бе ђу је нај ма ње јед ну ра чу нар ску учи о ни цу са при сту пом ин тер не ту.
10.4. Високошколска установа обезбеђује неопходну обуку наставника, сарадника 
и студената у циљу ефективног коришћења библиотеке и осталих информационих 
ресурса.

Стан дард 11: Уну тра шњи ме ха ни зми за оси гу ра ње ква ли те та
Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у 
своме раду.
Упут ства за при ме ну стан дар да 11:
11.1. Ви со ко школ ска уста но ва утвр ђу је ја сно и по дроб но фор му ли са ну стра те ги ју 
обез бе ђе ња ква ли те та на став ног про це са, упра вља ња ви со ко школ ском уста но вом, 
не на став них ак тив но сти као и усло ва ра да и сту ди ра ња, ко ја је до ступ на јав но сти. 
11.2. Ви со ко школ ска уста но ва укљу чу је све за ин те ре со ва не стра не (пред став ни ке 
сту де на та, тр жи шта ра да, стру ков них удру же ња итд.) у про цес кре и ра ња стра те ги је 
обез бе ђе ња ква ли те та.
11.3. Ви со ко школ ска уста но ва обра зу је по себ ну ко ми си ју за обез бе ђе ње ква ли те та, 
из ре да на став ни ка, са рад ни ка, не на став ног осо бља и сту де на та.
11.4. Ви со ко школ ска уста но ва спро во ди у прак си утвр ђе ну стра те ги ју обез бе ђе ња 
ква ли те та и у том ци љу пред у зи ма по треб не ак тив но сти за ре а ли за ци ју стра те ги-
је обез бе ђе ња ква ли те та и пред у зи ма ме ре за от кла ња ње уоче них не пра вил но сти. 
Ви со ко школ ска уста но ва по себ но пра ти ква ли тет из во ђе ња на ста ве, оба вља ња ис-
пи та, успе шност сту де на та у сту ди ра њу у це ли ни и на по је ди нач ним пред ме ти ма, 
ква ли тет уџ бе ни ка и пред у зи ма по треб не ме ре за от кла ња ње уоче них не до ста та ка.

11.5. Сту ден ти има ју ак тив ну уло гу у до но ше њу и спро во ђе њу стра те ги је обез бе ђе-
ња ква ли те та. По себ но је зна чај на оце на ква ли те та на став ног про це са ко ја се утвр-
ђу је ан ке ти ра њем сту де на та.
11.6. Са мо вред но ва ње је са став ни део стра те ги је обез бе ђе ња ква ли те та и спро во ди 
се у ин тер ва ли ма од нај ви ше три го ди не. У по ступ ку са мо вред но ва ња раз ма тра се и 
оце на сту де на та о ква ли те ту на став ног про це са.
11.7. Високошколска установа има општи акт о уџбеницима. 

Стан дард 12: Из во ри фи нан си ра ња
Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно 
извођење наставе најмање за период трајања студијског програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 12:
12.1. Ви со ко школ ска уста но ва оства ру је по зи тив не фи нан сиј ске ре зул та те у пе ри о-
ду од нај ма ње три го ди не. 
12.2. Ви со ко школ ска уста но ва има до сту пан фи нан сиј ски план за пе ри од за ко ном 
про пи са ног тра ја ња сту диј ског про гра ма, ко ји је са став ни део по слов ног пла на ви-
со ко школ ске уста но ве. Фи нан сиј ски план са др жи ја сно пред ста вље не бу ду ће пла-
ни ра не при хо де и рас хо де по вр ста ма и ди на ми ци.
12.3. Уколико је неопходно, високошколска установа обезбеђује потребне банкарске 
кредите и гаранције.

Стан дард 13: Јав ност у ра ду 
Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информа-
цију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и оста-
лим заинтересованим лицима.
Упут ства за при ме ну стан дар да 13:
13.1. Ин фор ма ци ја ко ју ви со ко школ ска уста но ва об ја вљу је омо гу ћа ва сту ден ти ма и 
по тен ци јал ним сту ден ти ма да до не су од го ва ра ју ће од лу ке о свом обра зо ва њу.
13.2. Ви со ко школ ска уста но ва об ја вљу је  ци ље ве, оче ки ва не обра зов не ис хо де, 
опис сту диј ских про гра ма и опис пред ме та ко је ну ди, усло ве упи са и пре но са ЕСПБ 
бо до ва, из нос шко ла ри не, ста тус уста но ве и ње ну акре ди та ци ју, стра те ги ју обез бе-
ђе ња ква ли те та, фи нан сиј ске ре зул та те и дру ге ре ле вант не по дат ке.
13.3. Ви со ко школ ска уста но ва об ја вљу је ли сту чла но ва упра ве као и ли сту на став-
ни ка и са рад ни ка, са по да ци ма о њи хо вим ква ли фи ка ци ја ма и ан га жо ва њу у ви со-
ко школ ској уста но ви.
13.4. Ви со ко школ ска уста но ва има сво ју веб пре зен та ци ју на ин тер не ту.
13.5. Универзитет је дужан да установи дигитални репозиторијум у којем се трајно 
чувају електронске верзије одбрањених докторских дисертација, односно доктор-
ских уметничких пројеката заједно са извештајем комисије за оцену доктората, по-
дацима о ментору и саставу комисије и подацима о заштити ауторских права, као и 
да све наведене податке учини јавно доступним.

3698
На осно ву чла на 11. став 1. тач ка 11) За ко на о ви со ком обра-

зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/05, 100/07  – аутен тич но 
ту ма че ње, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15  – аутен тич но ту-
ма че ње, 68/15 и 87/16),

На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње, на сед ни ци одр жа-
ној 25. апри ла 2017. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К

о стан дар ди ма и по ступ ку за акре ди та ци ју сту диј ских 
про гра ма

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се стан дар ди и по сту пак за акре-

ди та ци ју сту диј ских про гра ма.
Стан дар ди из ста ва 1. овог чла на од штам па ни су уз овај пра-

вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 2.
По ступ ку акре ди та ци је сту диј ских про гра ма (у да љем тек-

сту: акре ди та ци ја) под ле жу све ви со ко школ ске уста но ве у Ре пу-
бли ци Ср би ји.

Члан 3.
По сту пак акре ди та ци је спро во ди се на зах тев ми ни стар ства 

над ле жног за по сло ве ви со ког обра зо ва ња (у да љем тек сту: Ми ни-
стар ство), осни ва ча, од но сно са ме ви со ко школ ске уста но ве.

У име ви со ко школ ске уста но ве зах тев из ста ва 1. овог чла на 
под но си по сло вод ни ор ган, по прет ход но до не тој од лу ци струч ног 
ор га на.

Зах тев за акре ди та ци ју се под но си Ко ми си ји за акре ди та ци ју 
и про ве ру ква ли те та (у да љем тек сту: Ко ми си ја), пре ко Ми ни стар-
ства, а на обра сцу чи ју са др жи ну утвр ђу је Ко ми си ја.
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Члан 4.
Уз зах тев за акре ди та ци ју до ста вља се до ку мен та ци ја ко ја је 

са чи ње на пре ма од го ва ра ју ћем упут ству за при пре му до ку мен та-
ци је за акре ди та ци ју да тог сту диј ског про гра ма.

Члан 5.
Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та до но си:
1) упут ство за при пре му докумeнтације за акре ди та ци ју сту-

диј ских про гра ма пр вог и дру гог ни воа,
2) упут ство за при пре му до ку мен та ци је за акре ди та ци ју сту-

диј ског про гра ма док тор ских ака дем ских сту ди ја,
3) упут ство ре цен зен ту за про це ну ис пу ње но сти стан дар да 

за акре ди та ци ју сту диј ских про гра ма пр вог и дру гог ни воа и
4) упут ство ре цен зен ту за про це ну ис пу ње но сти стан дар да за 

акре ди та ци ју сту диј ског про гра ма док тор ских ака дем ских сту ди ја,
ко је до ста вља На ци о нал ном са ве ту на ми шље ње и об ја вљу је на 
ин тер нет стра ни ци Ко ми си је.

Члан 6.
Ор ган по сло во ђе ња ви со ко школ ске уста но ве га ран ту је:
1) да су оп шти ак ти ви со ко школ ске уста но ве у скла ду са за-

ко ном;
2) да је до ку мен та ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста-

но ве ура ђе на у скла ду са стан дар ди ма и упут ством за при пре му 
до ку мен та ци је за акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста но ве;

3) да је до ку мен та ци ја за акре ди та ци ју сту диј ског про гра ма 
ура ђе на у скла ду са стан дар ди ма и упут ством за при пре му до ку-
мен та ци је за акре ди та ци ју сту диј ског про гра ма;

4) за тач ност по да та ка у до ку мен та ци ји за акре ди та ци ју ви со-
ко школ ске уста но ве и сту диј ских про гра ма.

Члан 7.
Зах тев за акре ди та ци ју са до ку мен та ци јом се пр во под но си 

Ко ми си ји ра ди про ве ре ис прав но сти до ста вље не до ку мен та ци је 
из чла на 4. овог пра вил ни ка, а он да се са пе ча том Ко ми си је пре-
да је Ми ни стар ству  – Упра ви за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких 
ор га на. 

У слу ча ју ка да је до ку мен та ци ја не пот пу на, Ко ми си ја на ла же 
под но си о цу зах те ва да ком пле ти ра до ку мен та ци ју у ро ку од осам 
да на од да на при је ма на ло га Ко ми си је.

Ако под но си лац зах те ва не по сту пи у скла ду са на ло гом Ко-
ми си је, сма тра се да је од у стао од зах те ва.

Члан 8.
Ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца од зна ча ја за до но ше ње од лу ке о 

зах те ву за акре ди та ци ју, Ко ми си ја обра зу је пот ко ми си ју, ко ја, по 
пра ви лу има три чла на, од ко јих су нај ма ње два чла на из од го ва-
ра ју ћег обра зов но-на уч ног, од но сно обра зов но-умет нич ког по ља.

У са ста ву пот ко ми си је из ста ва 1. овог чла на мо же би ти и ли-
це струч но за од го ва ра ју ћу област, ко је Ко ми си ја од ре ђу је са листâ 
од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја (по сло да ва ца, про фе си о нал них удру-
же ња, тр жи шта ра да, стру ков них удру же ња, ко мо ра итд.), ко је оне 
утвр ђу ју у скла ду са сво јим оп штим ак ти ма.

Струч но ли це из ста ва 2. овог чла на има пра во на на кна ду за 
рад у пот ко ми си ји, у скла ду са ак том На ци о нал ног са ве та за ви со-
ко обра зо ва ње.

На кна да из ста ва 4. овог чла на ис пла ћу је се из сред ста ва из 
ко јих се, у скла ду са За ко ном о ви со ком обра зо ва њу, фи нан си ра 
рад Ко ми си је.

Члан 9.
Ко ми си ја на пред лог Пот ко ми си је из чла на 6. овог пра вил-

ни ка од ре ђу је два ре цен зен та за ана ли зу до ку мен та ци је и оце ну 
ис пу ње но сти стан дар да за акре ди та ци ју пред мет ног сту диј ског 
про гра ма.

Сва ки ре цен зент ана ли зи ра до ку мен та ци ју и оце њу је:
 – да ли је сту диј ски про грам на пра вљен пре ма стан дар ди ма 

за акре ди та ци ју;
 – ко ји су стан дар ди ис пу ње ни у це ли ни, ко ји де ли мич но, а 

ко ји ни су ис пу ње ни.
О из вр ше ној ана ли зи из ста ва 2. овог чла на ре цен зент под но си 

Ко ми си ји из ве штај, ко ји са др жи оце ну ква ли те та ана ли зи ра ног сту-
диј ског про гра ма и пред лог ме ра за от кла ња ње уоче них сла бо сти.

Члан 10.
Пот ко ми си ја утвр ђу је чи ње ни це од зна ча ја за до но ше ње од-

лу ке о зах те ву за акре ди та ци ју и са чи ња ва из ве штај ко ји са др жи 
оце ну пред ло же ног сту диј ског про гра ма.

Члан 11.
На осно ву из ве шта ја ре цен зе на та из чла на 7. став 3. овог пра-

вил ни ка и из ве шта ја Пот ко ми си је из чла на 8. овог пра вил ни ка, 
Пот ко ми си ја утвр ђу је пред лог од лу ке о акре ди та ци ји и до ста вља 
га Ко ми си ји у ро ку од ме сец да на.

Уз пред лог од лу ке о акре ди та ци ји до ста вља ју се из ве шта ји 
из чла на 7. став 3. и чла на 8. овог пра вил ни ка.

Чла но ви пот ко ми си ја и ре цен зен ти не сме ју би ти у су ко бу ин-
те ре са у ве зи зах те ва ко ји се раз ма тра. То зна чи да не сме ју да има-
ју рад ни од нос или би ло ка кав по слов ни аран жман у тој уста но ви.

Члан 12.
Ко ми си ја на пр вој сед ни ци на кон при је ма пред ло га од лу ке 

о акре ди та ци ји раз ма тра до ста вље ни пред лог и до но си од лу ку о 
акре ди та ци ји.

Од лу ка о акре ди та ци ји је до не та ако за њу гла са ви ше од по-
ло ви не укуп ног бро ја чла но ва Ко ми си је.

У по ступ ку акре ди та ци је Ко ми си ја:
1) из да је уве ре ње о акре ди та ци ји ви со ко школ ске уста но ве;
2) упу ћу је ви со ко школ ској уста но ви акт упо зо ре ња, од но сно 

ми шље ње о от кла ња њу не до ста та ка и оста вља рок од 30 да на за 
акт упо зо ре ња, од но сно од 7 да на за ми шље ње, за от кла ња ње на-
ве де них не до ста та ка;

3) до но си ре ше ње о од би ја њу зах те ва за акре ди та ци ју.

Члан 13.
Про тив ре ше ња ко јим се од би ја зах тев за акре ди та ци ју осни-

вач или ви со ко школ ска уста но ва мо гу под не ти жал бу На ци о нал-
ном са ве ту за ви со ко обра зо ва ње, пре ко Ко ми си је, у ро ку од 30 
да на од да на при је ма ре ше ња.

Ако Ко ми си ја на ђе да је жал ба осно ва на, а ни је по треб но 
спро во ди ти нов по себ ни по сту пак, мо же ствар ре ши ти друк чи је и 
но вим ре ше њем за ме ни ти ре ше ње ко је се жал бом по би ја. 

Ако Ко ми си ја на ђе по во дом жал бе да је спро ве де ни по сту пак 
био не пот пун, а да је то мо гло би ти од ути ца ја на ре ша ва ње у по-
ступ ку акре ди та ци је, она мо же по сту пак до пу ни ти.

Члан 14.
На ци о нал ни са вет ће од ба ци ти жал бу кад утвр ди да је не до-

пу ште на, не бла го вре ме на или под не та од нео вла шће ног ли ца.
На ци о нал ни са вет ће од би ти жал бу кад утвр ди да је по сту пак 

акре ди та ци је пра вил но спро ве ден и да је ре ше ње до не то у скла ду 
са за ко ном и овим пра вил ни ком.

Кад На ци о нал ни са вет утвр ди да је у по ступ ку акре ди та ци је 
би ло про пу ста, мо же, уз од го ва ра ју ће обра зло же ње:

 – по ни шти ти ре ше ње Ко ми си је и сам до не ти од лу ку о зах те-
ву за акре ди та ци ју на осно ву чи ње ни ца ко је је утвр ди ла Ко ми си ја;

 – по ни шти ти ре ше ње и на ло жи ти Ко ми си ји да по но ви по сту-
пак акре ди та ци је, у це ли ни или де ли мич но.

У по ступ ку ре ша ва ња по жал би, На ци о нал ни са вет мо же тра-
жи ти од Ко ми си је и од уста но ве под но си о ца зах те ва до пу ну по да-
та ка од зна ча ја за до но ше ње од лу ке.

Од лу ка На ци о нал ног са ве та је ко нач на.

Члан 15.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се 
од 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

Пред сед ник
На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње,

проф. др Де јан По по вић, с.р.

СТАН ДАР ДИ ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ СТУ ДИЈ СКИХ  
ПРО ГРА МА ПР ВОГ И ДРУ ГОГ НИ ВОА ВИ СО КОГ  

ОБРА ЗО ВА ЊА

Стан дард 1: Струк ту ра сту диј ског про гра ма
Стан дард 2: Свр ха сту диј ског про гра ма
Стан дард 3: Ци ље ви сту диј ског про гра ма
Стан дард 4: Ком пе тен ци је ди пло ми ра них сту де на та
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ше ност сту диј ског про гра ма
Стан дард 7: Упис сту де на та
Стан дард 8: Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та
Стан дард 9: На став но осо бље
Стан дард 10: Ор га ни за ци о на и ма те ри јал на сред ства
Стан дард 11: Кон тро ла ква ли те та
До дат ни стан дар ди за сту диј ске про гра ме ко ји се из во де 

на свет ском је зи ку, за за јед нич ке сту диј ске про гра ме, за ИМТ 
про гра ме, за сту ди је на да љи ну и за сту ди је у је ди ни ца ма без 
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Стан дард 1: Струк ту ра сту диј ског про гра ма
Студијски програм садржи елементе утврђене законом (који се детаљно исказују у 
одговарајућим стандардима)
Упут ства за при ме ну стан дар да 1:
1.1. Сва ки сту диј ски про грам мо ра да има сле де ће еле мен те:
а. на зив и ци ље ве сту диј ског про гра ма;
б. вр сту сту ди ја и ис ход про це са уче ња;
в. струч ни, ака дем ски, од но сно на уч ни на зив;
г. усло ве за упис на сту диј ски про грам;
д. ли сту оба ве зних и из бор них сту диј ских под руч ја, од но сно пред ме та, са оквир-
ним са др жа јем;
ђ. на чин из во ђе ња сту ди ја и по треб но вре ме за из во ђе ње по је ди них вр ста сту ди ја;
е. бо дов ну вред ност сва ког пред ме та ис ка за ну у скла ду са европ ским си сте мом пре-
но са бо до ва (ЕСПБ);
ж. бо дов ну вред ност за вр шног ра да на основ ним, спе ци ја ли стич ким и ма стер сту-
ди ја ма, ис ка за ну бро јем ЕСПБ бо до ва;
з. пред у сло ве за упис по је ди них пред ме та или гру пе пред ме та;
и. на чин из бо ра пред ме та из дру гих сту диј ских про гра ма;
ј. усло ве за пре ла зак са дру гих сту диј ских про гра ма у окви ру истих или срод них 
обла сти сту ди ја;
к. дру га пи та ња од зна ча ја за из во ђе ње сту диј ског про гра ма.
1.2. Обим сту ди ја се из ра жа ва бро јем ЕСПБ бо до ва.
а. Основ не стру ков не сту ди је има ју 180 ЕСПБ бо до ва.
б. Спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је има ју нај ма ње 60 ЕСПБ бо до ва.
в. Ма стер стру ков не сту ди је има ју 120 ЕСПБ бо до ва.
г. Основ не ака дем ске сту ди је има ју од 180 до 240 ЕСПБ бо до ва.
д. Ма стер ака дем ске сту ди је има ју нај ма ње 60 ЕСПБ бо до ва ка да је прет ход но на 
основ ним ака дем ским сту ди ја ма оства рен обим од 240 ЕСПБ бо до ва и нај ма ње 120 
ЕСПБ бо до ва ка да је прет ход но на основ ним ака дем ским сту ди ја ма оства рен обим 
од 180 ЕСПБ бо до ва.
ђ. Спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је има ју нај ма ње 60 ЕСПБ бо до ва ка да су прет-
ход но за вр ше не ма стер ака дем ске сту ди је.
е. Док тор ске сту ди је има ју нај ма ње 180 ЕСПБ бо до ва ка да је прет ход но на основ-
ним ака дем ским и ма стер ака дем ским сту ди ја ма оства рен обим сту ди ја од нај ма ње 
300 ЕСПБ бо до ва.
ж. Од ре ђе ни ака дем ски сту диј ски про гра ми се мо гу ор га ни зо ва ти ин те гри са но у 
окви ру основ них ака дем ских и ма стер ака дем ских сту ди ја, са укуп ним оби мом од 
нај ви ше 360 ЕСПБ бо до ва.
1.3. Maње измене и допуне студијског програма, за који је високошколска установа 
добила дозволу за рад, не сматрају се новим студијским програмом и врше се у 
складу са Законом, члан 42. став 2.

Стан дард 2: Свр ха сту диј ског про гра ма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 
доступну јавности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 2:
2.1. Свр ха сту диј ског про гра ма је обра зо ва ње сту де на та за пре по зна тљи ве и ја сне 
про фе си је и за ни ма ња. Сту диј ски про грам обез бе ђу је сти ца ње ком пе тен ци ја ко је су 
дру штве но оправ да не и ко ри сне.
2.2. Свр ха сту диј ског про гра ма мо ра би ти у скла ду са основ ним ци ље ви ма ви со ко-
школ ске уста но ве на ко јој се про грам из во ди.
2.3. Сврха реализације студијског програма мора бити јасно и недвосмислено фор-
мулисана.

Стан дард 3: Ци ље ви сту диј ског про гра ма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.
Упут ства за при ме ну стан дар да 3:
3.1. Ци ље ви сту диј ског про гра ма укљу чу ју по сти за ње ком пе тен ци ја и ака дем ских 
ве шти на, као и ме то де за њи хо во сти ца ње. Ци ље ви та ко ђе мо гу да укљу че раз вој 
кре а тив них спо соб но сти и овла да ва ње спе ци фич ним прак тич ним ве шти на ма по-
треб ним за оба вља ње про фе си је.
3.2. Ци ље ви сту диј ског про гра ма су у скла ду са основ ним ци ље ви ма ви со ко школ-
ске уста но ве на ко јој се про грам из во ди.
3.3. Ци ље ви ре а ли за ци је сту диј ског про гра ма мо ра ју да бу ду ја сно и не дво сми сле но 
фор му ли са ни.
3.4. Циљеви се усклађују са захтевима одређене области и тржишта рада, привред-
ног развоја и дефинисаним квалификацијским оквиром.

Стан дард 4: Ком пе тен ци је ди пло ми ра них сту де на та
Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметнич-
ке делатности. Опис квалификације која произилази из студијског програма мора 
одговарати одређеном нивоу националног оквира квалификација.
Упут ства за при ме ну стан дар да 4:
4.1. Са вла да ва њем сту диј ског про гра ма сту дент сти че сле де ће оп ште спо соб но сти:
 – ана ли зе, син те зе и пред ви ђа ња ре ше ња и по сле ди ца;
 – овла да ва ња ме то да ма, по ступ ци ма и про це си ма ис тра жи ва ња;
 – раз во ја кри тич ког и са мо кри тич ког ми шље ња и при сту па;
 – при ме не зна ња у прак си;
 – раз во ја ко му ни ка ци о них спо соб но сти и спрет но сти, као и са рад ње са ужим со ци-
јал ним и ме ђу на род ним окру же њем;
 – про фе си о нал не етич но сти.
4.2. Са вла да ва њем сту диј ског про гра ма сту дент сти че сле де ће пред мет но-спе ци-
фич не спо соб но сти:
 – те мељ ног по зна ва ња и раз у ме ва ња ди сци пли не од го ва ра ју ће стру ке;
 – ре ша ва ња кон крет них про бле ма уз упо тре бу на уч них ме то да и по сту па ка;
 – про јек то ва ња, ор га ни за ци је и кон тро ле про из вод ње;
 – за еко но мич но ко ри шће ње при род них ре сур са, у скла ду са прин ци пи ма одр жи вог 
раз во ја;
 – по ве зи ва ња основ них зна ња из раз ли чи тих обла сти и њи хо ве при ме не;
 – пра ће ња и при ме не но ви на у стру ци;
 – раз во ја ве шти на и спрет но сти у упо тре би зна ња у од го ва ра ју ћем под руч ју;
 – упо тре бе ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у овла да ва њу зна њи ма од-
го ва ра ју ћег под руч ја.
4.3. Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националногок
вираквалификација, које предлаже Национални савет за високо образовање а усваја 
Министарство.

Стан дард 5: Ку ри ку лум
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 
предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена 
је у главни предмет.
Упут ства за при ме ну стан дар да 5:
5.1. Струк ту ра ку ри ку лу ма об у хва та рас по ред пред ме та и мо ду ла по се ме стри ма, 
три ме стри ма, од но сно бло ко ви ма, фонд ча со ва ак тив не на ста ве и број ЕСПБ бо-
до ва.
5.2. Они об ли ци на ста ве чи ји се обим из ра жа ва бро јем ча со ва ра чу на ју се као „ак-
тив на на ста ва”. 
5.3. Ра ди рав но мер но сти оп те ре ће ња сту де на та број ЕСПБ бо до ва по се ме стри ма 
мо ра би ти 30, а по три ме стри ма 20, уз то ле ран ци ју од 20%.
5.4. Сту диј ски про грам основ них сту ди ја, ма стер сту ди ја или ин те гри са них сту ди-
ја мо ра се раз ли ко ва ти од дру гих од го ва ра ју ћих сту диј ских про гра ма уста но ве за 
нај ма ње 35% од укуп ног бро ја ЕСПБ бо до ва, при че му тих 35% чи не пред ме ти са 
ак тив ном на ста вом из ску па струч но-апли ка тив них, на уч них и струч них, од но сно 
умет нич ких пред ме та.
5.5. Сту диј ски про грам са мо ду ли ма мо ра има ти за јед нич ке осно ве у из но су од нај-
ма ње 25% од укуп ног бро ја ЕСПБ бо до ва.
5.6. Опис пред ме та са др жи на зив, тип пред ме та, го ди ну и се ме стар сту ди ја, број 
ЕСПБ бо до ва, име на став ни ка, циљ кур са са оче ки ва ним ис хо ди ма, зна њи ма и ком-
пе тен ци ја ма, пред у сло ве за по ха ђа ње пред ме та, са др жај пред ме та, пре по ру че ну 
ли те ра ту ру, ме то де из во ђе ња на ста ве, на чин про ве ре зна ња и оце њи ва ња и дру ге 
по дат ке.
5.7. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на основ ним ака дем ским сту ди ја ма, осим за 
по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број 
ЕСПБ бо до ва, и то:
 – ака дем ско-оп ште о бра зов не  – око 15%,
 – те о риј ско-ме то до ло шке  – око 20%,
 – на уч но, од но сно умет нич ко-струч не  – око 35% и
 – струч но-апли ка тив не  – око 30%.
5.8. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на основ ним стру ков ним сту ди ја ма, осим за 
по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број 
ЕСПБ бо до ва, и то:
 – ака дем ско-оп ште о бра зов не  – око 15%,
 – струч не  – око 40% и
 – струч но-апли ка тив не  – око 45%.
5.9. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на ма стер ака дем ским сту ди ја ма, осим за 
по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број 
ЕСПБ бо до ва, и то:
 – на уч но и струч но-апли ка тив не  – око 70%, 
 – оп ште о бра зов не и те о риј ско-ме то до ло шке  – око 30%.
5.10. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на ма стер стру ков ним сту ди ја ма, осим за 
по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број 
ЕСПБ бо до ва, и то:
 – струч не и струч но-апли ка тив не  – око 90% и
 – оп ште о бра зов не  – око 10%.
5.11. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма, 
осим за по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан 
број ЕСПБ бо до ва, и то:
 – на уч но и струч но-апли ка тив не  – око 70%,
 – оп ште о бра зов не и те о риј ско-ме то до ло шке  – око 30%.
5.12. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма, 
осим за по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан 
број ЕСПБ бо до ва, и то:
 – струч не и струч но-апли ка тив не  – око 90%,
 – оп ште о бра зов не  – око 10%.
5.13. У струк ту ри сту диј ског про гра ма на ин те гри са ним ака дем ским сту ди ја ма, 
осим за по ље умет но сти, за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан 
број ЕСПБ бо до ва, и то:
 – на уч но и струч но-апли ка тив не  – око 70%,



164 Број 88 29. септембар 2017.

 – оп ште о бра зов не и те о риј ско-ме то до ло шке  – око 30%.
5.14. У струк ту ри сту диј ског про гра ма, из бор ни пред ме ти за сту пље ни су са нај ма-
ње 20%, осим за по ље ме ди ци не, у од но су на уку пан број ЕСПБ бо до ва на основ-
ним сту ди ја ма и са нај ма ње 30% у од но су на уку пан број ЕСПБ бо до ва на ма стер 
сту ди ја ма.
5.15. Са став ни део ку ри ку лу ма сту диј ског про гра ма ма стер стру ков них сту ди ја је 
струч на прак са у тра ја њу од нај ма ње 180 ча со ва, од но сно 90 ча со ва по го ди ни, ко ја 
се ре а ли зу је у при вред ним ор га ни за ци ја ма или јав ним ин сти ту ци ја ма.
5.16. За вр шни рад на ма стер стру ков ним сту ди ја ма је про јект у ко јем се ре ша ва 
прак тич ни про блем.
5.17. За вр шни рад је оба ве зан на свим ни во и ма сту ди ја и свим сту диј ским про гра-
ми ма.
5.18. На оба ни воа сту ди ја и на свим го ди на ма, ак тив на на ста ва мо ра би ти за сту-
пље на са нај ма ње 600 ча со ва го ди шње или 20 ча со ва не дељ но, а нај ви ше са 900 
ча со ва го ди шње или 30 ча со ва не дељ но. Од то га:
 – на пр вом ни воу сту ди ја, од 600 ча со ва 50% до 60% су пре да ва ња, а оста ло су ве-
жбе и дру ги об ли ци ак тив не на ста ве,
 – на дру гом ни воу сту ди ја, ко је тра ју ви ше од јед не го ди не, на пр вој го ди ни сту ди ја 
од 600 ча со ва 50% до 60% су пре да ва ња, а оста ло су ве жбе и дру ги об ли ци ак тив не 
на ста ве,
 – на за вр шној го ди ни дру гог ни воа сту ди ја и ин те гри са них сту ди ја, нај ви ше 50% 
је сту диј ски ис тра жи вач ки рад, од но сно при ме ње ни ис тра жи вач ки рад, а оста ло су 
пре да ва ња, ве жбе и дру ги об ли ци ак тив не на ста ве,
 – ча со ви ак тив не на ста ве на сту диј ском и при ме ње ном ис тра жи вач ком ра ду се на 
дру гом ни воу сту ди ја при про ра чу ну оп те ре ће ња на став ни ка де ле са 2.
При род но-ма те ма тич ке на у ке
У по след њој го ди ни пр вог и дру гог ни воа има ју струч ну прак су од 90 са ти и 3 
ЕСПБ бо да, а на ин те гри са ним сту ди ја ма по 90 са ти и по 3 ЕСПБ бо да на че твр тој 
и пе тој го ди ни сту ди ја.
Тех нич ко-тех но ло шке на у ке
Са став ни део ку ри ку лу ма сту диј ских про гра ма за основ не и ма стер сту ди је у обла-
сти тех нич ко-тех но ло шких на у ка је струч на прак са и прак ти чан рад у тра ја њу од 
нај ма ње 90 ча со ва, ко ја се ре а ли зу је у од го ва ра ју ћим на уч но и стра жи вач ким уста-
но ва ма, у ор га ни за ци ја ма за оба вља ње ино ва ци о не ак тив но сти, у ор га ни за ци ја ма 
за пру жа ње ин фра струк тур не по др шке ино ва ци о ној де лат но сти, у при вред ним дру-
штви ма и јав ним уста но ва ма.
У обла сти би о тех нич ких на у ка, у под руч ју по љо при вре де и шу мар ства, сту ден ти 
то ком основ них сту ди ја ре а ли зу ју рад ну прак су у тра ја њу од нај ма ње 90 ча со ва, 
про из вод ну прак су у тра ја њу од нај ма ње 90 ча со ва и тех но ло шко-ор га ни за ци о ну 
прак су у тра ја њу од нај ма ње 90 ча со ва.
Дру штве но-ху ма ни стич ке на у ке
У по след њој го ди ни пр вог и дру гог ни воа има ју струч ну прак су од 90 са ти и 3 
ЕСПБ бо да, а на ин те гри са ним сту ди ја ма по 90 са ти и по 3 ЕСПБ бо да на че твр тој 
и пе тој го ди ни сту ди ја.
Ме ди цин ске на у ке 
Ку ри ку лум сту диј ског про гра ма за ака дем ске сту ди је из од го ва ра ју ћих на уч них 
обла сти у окви ру обра зов но-на уч ног по ља ме ди цин ских на у ка мо ра да са др жи оба-
ве зне за јед нич ке осно ве и мо гућ но сти за спе ци јал не сту диј ске мо ду ле, уко ли ко је 
пред ви ђе но да их ку ри ку лум са др жи. Спе ци јал ни сту диј ски мо ду ли тре ба да бу ду 
из пред метâ не по сред но ве за них за ме ди ци ну, би ло да су ла бо ра то риј ски или кли-
нич ки, би о ло шки или би хеј ви о рал ни, ори јен ти са ни на ис тра жи ва ња или де скрип-
тив ни. Ку ри ку лум сту диј ског про гра ма тре ба да са др жи нај ма ње 10% из бор них 
пред ме та.
Умет ност
У струк ту ри сту диј ског про гра ма на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у по љу умет-
но сти за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број ЕСПБ бо до ва, 
и то:
 – умет нич ке и те о риј ско-умет нич ке гру пе пред ме та  – окo 80%, при че му су умет-
нич ке гру пе пред ме та за сту пље не са нај ма ње 50%,
 – оста ле гру пе пред ме та  – око 20%.
У струк ту ри сту диј ског про гра ма на основ ним стру ков ним сту ди ја ма у по љу умет-
но сти за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број ЕСПБ бо до ва, 
и то:
 – умет нич ке и те о риј ско-умет нич ке гру пе пред ме та  – око 50%,
 – струч но-апли ка тив не гру пе пред ме та  – око 30%,
 – оста ле гру пе пред ме та  – око 20%.
У струк ту ри сту диј ског про гра ма на ма стер ака дем ским сту ди ја ма у по љу умет но-
сти за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број ЕСПБ бо до ва, 
и то:
 – умет нич ке и те о риј ско-умет нич ке гру пе пред ме та  – окo 70%, при че му су умет-
нич ке гру пе пред ме та за сту пље не са нај ма ње 50%,
 – остaле гру пе пред ме та  – око 30%.
У струк ту ри сту диј ског про гра ма на ма стер стру ков ним сту ди ја ма у по љу умет но-
сти за сту пље не су сле де ће гру пе пред ме та у од но су на уку пан број ЕСПБ бо до ва, 
и то:
 – умет нич ке и те о риј ско-умет нич ке гру пе пред ме та  – око 45%,
 – струч но-апли ка тив не гру пе пред ме та  – око 45%,
 – оста ле гру пе пред ме та  – око 10%.
У струк ту ри сту диј ског про гра ма из бор ни пред ме ти, у од но су на уку пан број ЕСПБ 
бо до ва, за сту пље ни су: 
 – на основ ним сту ди ја ма нај ма ње 20%,
 – на ма стер сту ди ја ма нај ма ње 30%,
 – на ин те гри са ним сту ди ја ма нај ма ње 25%.

Тра ја ње и ре а ли за ци ја пе да го шке прак се
Ви со ко школ ске уста но ве ко је ре а ли зу ју пе да го шке сту диј ске про гра ме мо ра ју обез-
бе ди ти пе да го шку прак су у II, III и IV го ди ни сту ди ја од ми ни мум 90 са ти го ди шње. 
На пе тој го ди ни сту ди ја пе да го шка прак са је 180 са ти и 6 ЕСПБ бо до ва. Пе да го шке 
прак се се из во де у пе да го шким уста но ва ма.
За високошколске установе које у оквиру студијских програма немају педагошка 
образовања, а чији би свршени студенти требало да буду наставници стручних 
предмета у средњим школама, морају, сходно Закону о основама система образо-
вања и васпитања, имати образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 ЕСПБ бодова и 6 ЕСПБ бодова праксе у педагошким уста-
новама.

Стан дард 6: Ква ли тет, са вре ме ност и ме ђу на род на уса гла ше ност сту диј ског 
про гра ма
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, 
науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-умет-
ничком пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошкол-
ским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.
Упут ства за при ме ну стан дар да 6:
6.1. Сту диј ски про грам ну ди сту ден ти ма нај но ви ја на уч на, умет нич ка, од но сно 
струч на са зна ња из од го ва ра ју ће обла сти.
6.2. Сту диј ски про грам је це ло вит и све о бу хва тан и уса гла шен је са дру гим про гра-
ми ма ви со ко школ ске уста но ве.
6.3. Сту диј ски про грам је ускла ђен са нај ма ње три акре ди то ва на про гра ма ино стра-
них ви со ко школ ских уста но ва, од ко јих су нај ма ње два из ви со ко школ ских уста но-
ва европ ског обра зов ног про сто ра.
6.4. Сту диј ски про грам је фор мал но и струк тур но ускла ђен са утвр ђе ним пред мет-
но спе ци фич ним стан дар ди ма за акре ди та ци ју.
6.5. Сту диј ски про грам је уса гла шен са европ ским стан дар ди ма у по гле ду усло ва 
упи са, тра ја ња сту ди ја, усло ва пре ла ска у на ред ну го ди ну, сти ца ња ди пло ме и на-
чи на сту ди ра ња.
Ме ди цин ске на у ке 
Ин те гри са не ака дем ске сту ди је пр вог и дру гог сте пе на (сту ди је ме ди ци не), за сти-
ца ње ака дем ског и струч ног зва ња „док тор ме ди ци не”, тра ју 6 го ди на или 5.500 
ча со ва те о риј ске и прак тич не на ста ве, са мо стал ног ра да сту де на та и прак се у здрав-
стве ним уста но ва ма у скла ду са Ди рек ти вом 2005/36/ЕК Европ ског пар ла мен та и 
Са ве та Евро пе од 7. сеп тем бра 2005. о при зна ва њу про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја 
у де лу ко ји се од но си на док то ре ме ди ци не.
Оспо со бља ва ње за ме ди цин ску се стру оп ште не ге, у скла ду са истом ди рек ти вом, 
са сто ји се од нај ма ње 4.600 са ти те о риј ског и кли нич ког оспо со бља ва ња у пу ној 
сат ни ци то ком нај ма ње три го ди не струч ног обра зо ва ња или стру ков них сту ди ја, 
а ко је мо же би ти ис ка за но у од го ва ра ју ћем бро ју ЕСПБ бо до ва. Тра ја ње те о риј ског 
оспо со бља ва ња из ста ва 2. овог чла на пред ста вља нај ма ње јед ну тре ћи ну, а тра ја-
ње кли нич ког оспо со бља ва ња нај ма ње јед ну по ло ви ну ми ни мал ног тра ја ња оспо-
со бља ва ња.
Сврха Директиве 93/16 Европског савета је олакшање слободног кретања медицин-
ских радника путем узајамног признавања примарних и специјалистичких квали-
фикација држављана ЕЕА (европске економске регије).

Стан дард 7: Упис сту де на та
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима 
уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном 
школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 7:
7.1. Број сту де на та ко ји се упи су ју на од го ва ра ју ћи сту диј ски про грам утвр ђу је 
се на осно ву рас по ло жи вих про стор них и ка дров ских мо гућ но сти ви со ко школ ске 
уста но ве.
7.2. Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису одгова-
рају природи студијског програма и начин те провере одговара карактеру студијског 
програма и објављује се у конкурсу.

Стан дард 8: Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу 
поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.
Упут ства за при ме ну стан дар да 8:
8.1. Сту дент са вла ђу је сту диј ски про грам по ла га њем ис пи та, чи ме сти че од ре ђе ни 
број ЕСПБ бо до ва, у скла ду са сту диј ским про гра мом.
8.2. Сва ки пред мет у про гра му има од ре ђе ни број ЕСПБ бо до ва ко ји сту дент оства-
ру је ка да са успе хом по ло жи ис пит.
8.3. Број ЕСПБ бо до ва утвр ђу је се на осно ву рад ног оп те ре ће ња сту ден та у са вла-
ђи ва њу од ре ђе ног пред ме та и при ме ном је дин стве не ме то до ло ги је ви со ко школ ске 
уста но ве за све сту диј ске про гра ме.
8.4. Успе шност сту де на та у са вла ђи ва њу од ре ђе ног пред ме та кон ти ну и ра но се пра-
ти то ком на ста ве и из ра жа ва се по е ни ма. Мак си мал ни број по е на ко је сту дент мо же 
да оства ри на пред ме ту је 100.
8.5. Сту дент сти че по е не на пред ме ту кроз рад у на ста ви и ис пу ња ва њем пред ис-
пит них оба ве за и по ла га њем ис пи та. Ми ни ма лан број по е на ко је сту дент мо же да 
стек не ис пу ња ва њем пред ис пит них оба ве за то ком на ста ве је 30, а мак си ма лан 70.
8.6. Сва ки пред мет из сту диј ског про гра ма има ја сан и об ја вљен на чин сти ца ња по-
е на. На чин сти ца ња по е на то ком из во ђе ња на ста ве укљу чу је број по е на ко је сту-
дент сти че по осно ву сва ке по је ди нач не вр сте ак тив но сти то ком на ста ве или из вр-
ша ва њем пред ис пит них оба ве за и по ла га њем ис пи та.
8.7. Укупан успех студента на предмету изражава се оценом од 5 (није положио) до 
10 (одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент 
стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету 
стечених знања и вештина.

Стан дард 9: На став но осо бље
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље с потребним 
научним, уметничким и стручним квалификацијама. Наставници имају обавезу да 
усавршавају своје наставничке, научне или уметничке компетенције.
Упут ства за при ме ну стан дар да 9:
9.1. Број на став ни ка од го ва ра по тре ба ма сту диј ског про гра ма и за ви си од бро ја 
пред ме та и бро ја ча со ва на тим пред ме ти ма. Уку пан број на став ни ка мо ра би ти 
до во љан да по кри је уку пан број ча со ва на ста ве на сту диј ском про гра му, та ко да 
на став ни ци оства ру ју про сеч но мак си мал но до 180 ча со ва ак тив не на ста ве (пре-
да ва ња, кон сул та ци је, ве жбе, прак ти чан рад и те рен ски рад) го ди шње, од но сно до 
6 ча со ва не дељ но са то ле ран ци јом од 20%. На став ник ко ји је ан га жо ван на ви ше 
ви со ко школ ских уста но ва оства ру је ак тив ну на ста ву у сва кој уста но ви сра змер но 
про цен ту ан га жо ва ња од про пи са ног мак си му ма од 12 ча со ва, с тим да ње го во
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укуп но ан га жо ва ње не мо же би ти ве ће од 12 ча со ва ак тив не на ста ве не дељ но на 
свим ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји. На став ник са не пу ним рад-
ним вре ме ном, ко ји ма њи део рад ног вре ме на оства ру је ван ви со ког обра зо ва ња, 
мо же не дељ но да оства ру је ак тив ну на ста ву у пред мет ној уста но ви сра змер но про-
цен ту ан га жо ва ња од про пи са ног мак си му ма од 12 ча со ва. На став ник са не пу ним 
рад ним вре ме ном, ко ји ве ћи део рад ног вре ме на оства ру је ван ви со ког обра зо ва-
ња, од но сно на став ник ан га жо ван по уго во ру о до пун ском ра ду, мо же не дељ но да 
оства ру је ак тив ну на ста ву у пред мет ној уста но ви мак си мал но 4 ча са не дељ но. Ако 
на став ник др жи ве жбе, ра чу на се да два ча са ве жби од го ва ра ју јед ном ча су пре да ва-
ња, осим у по љу умет но сти. Пред мет на сту ди ја ма на да љи ну оп те ре ћу је на став ни-
ка/са рад ни ка са 50% оп те ре ће ња ко је би имао за сту ди је на кла си чан на чин. 
9.2. Од укуп ног бро ја ча со ва ак тив не на ста ве пре да ва ња на сту диј ском про гра му 
нај ма ње 70% из во де на став ни ци у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном, а 
за сту диј ске про гра ме у по љу умет но сти тај број не мо же би ти ма њи од 50%. Нај-
ма ње 80% укуп ног бро ја на став ни ка у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном, 
мо ра ју би ти у зва њи ма: пре да вач, про фе сор стру ков них сту ди ја, до цент, ван ред-
ни про фе сор и ре дов ни про фе сор. На став ни ци у рад ном од но су са пу ним рад ним 
вре ме ном из во де нај ма ње 50% пре да ва ња из пред ме та ко ји при па да ју сле де ћим 
кључ ним ка те го ри ја ма: на уч но и струч но-апли ка тив ним на основ ним, ма стер и 
спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма, од но сно струч ним и струч но-апли ка тив-
ним на основ ним, ма стер и спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма; умет нич ким, 
те о риј ско-умет нич ким и струч но-апли ка тив ним на основ ним и спе ци ја ли стич ким 
ака дем ским, од но сно основ ним, ма стер и спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма 
у по љу умет но сти, умет нич ким и те о риј ско-умет нич ким на ма стер ака дем ским сту-
ди ја ма у по љу умет но сти.
9.3. Број са рад ни ка од го ва ра по тре ба ма сту диј ског про гра ма и за ви си од бро ја пред-
ме та и бро ја ча со ва на тим пред ме ти ма. Уку пан број са рад ни ка на сту диј ском про-
гра му мо ра да бу де до во љан да по кри је уку пан број ча со ва на ста ве на том про-
гра му, та ко да са рад ни ци оства ру ју про сеч но мак си мал но до 300 ча со ва ак тив не 
на ста ве го ди шње, од но сно до 10 ча со ва не дељ но уз 20% то ле ран ци је, осим у по љу 
умет но сти. Ан га жо ва ње по са рад ни ку не мо же би ти ве ће од 16 ча со ва ак тив не на-
ста ве не дељ но на свим ви со ко школ ским уста но ва ма у Ср би ји. 
9.4. На уч не, умет нич ке и струч не ква ли фи ка ци је на став ног осо бља од го ва ра ју 
обра зов но-на уч ној, од но сно обра зов но-умет нич кој обла сти и ни воу њи хо вих за ду-
же ња. На став ник мо ра да има нај ма ње пет ре фе рен ци из уже на уч не, умет нич ке, 
од но сно струч не обла сти из ко је из во ди на ста ву на сту диј ском про гра му. 
9.5. По да ци о на став ни ци ма и са рад ни ци ма (рад на би о гра фи ја, из бо ри у зва ња, ре-
фе рен це) мо ра ју би ти до ступ ни јав но сти.
При род но-ма те ма тич ке на у ке
На ста ва је ор га ни зо ва на та ко да у гру пи за пре да ва ња на основ ним сту ди ја ма има 
до 80 сту де на та, у гру пи за ве жбе до 25 сту де на та и у гру пи за ла бо ра то риј ске ве жбе 
до 15 сту де на та, са то ле ран ци јом од 10%.
На ста ва је ор га ни зо ва на та ко да у гру пи за пре да ва ња на ма стер сту ди ја ма има до 
25 сту де на та, у гру пи за ве жбе до 15 сту де на та и у гру пи за ла бо ра то риј ске ве жбе до 
10 сту де на та, са то ле ран ци јом од 10%.
На став ник мо ра да има нај ма ње пет ре пре зен та тив них ре фе рен ци из обра зов но-на-
уч не обла сти у ко јој из во ди на ста ву на сту диј ском про гра му, ко је укљу чу ју: мо но-
гра фи је, књи ге, пре глед не члан ке, на уч не и струч не ра до ве, уџ бе ник, прак ти кум 
или збир ку за да та ка, па тен те и софт вер ска ре ше ња. 
Дру штве но-ху ма ни стич ке на у ке 
За ква ли тет но из во ђе ње сту диј ских про гра ма у по љу дру штве но-ху ма ни стич ких на-
у ка по треб но је ис пу ни ти нор ма ти ве у по гле ду бро ја сту де на та по на став ним гру-
па ма, та ко да је:
 – ве ли чи на гру пе за пре да ва ња на основ ним сту ди ја ма за оп ште о бра зов не и те о риј-
ско-ме то до ло шке пред ме те до 300 сту де на та са то ле ран ци јом од 10%, а за на уч но-
струч не и струч но-апли ка тив не до 200 сту де на та са то ле ран ци јом од 10%;
 – ве ли чи на гру пе за ве жбе на основ ним сту ди ја ма за оп ште о бра зов не и те о риј ско-
ме то до ло шке пред ме те до 70 сту де на та са то ле ран ци јом од 10%, а за на уч но-струч-
не, струч не и струч но-апли ка тив не до 50 сту де на та са то ле ран ци јом од 10%;
 – ве ли чи на гру пе за пре да ва ња на ма стер сту ди ја ма до 50 сту де на та са то ле ран ци-
јом од 10%;
 – ве ли чи на гру пе за ве жбе на ма стер сту ди ја ма до 25 сту де на та са то ле ран ци јом од 
10%.
Тех нич ко-тех но ло шке на у ке 
За ква ли тет но из во ђе ње сту диј ских про гра ма основ них и ма стер ака дем ских сту-
ди ја у по љу тех нич ко-тех но ло шких на у ка по треб но је да ви со ко школ ска уста но ва 
ис пу ни нор ма ти ве у по гле ду бро ја сту де на та по на став ним гру па ма. За основ не сту-
ди је ве ли чи на гру пе за пре да ва ња је до 180 сту де на та, гру пе за ве жбе до 60 сту де-
на та и гру пе за ла бо ра то риј ске ве жбе до 20 сту де на та, све са то ле ран ци јом од 10%. 
За ква ли тет но из во ђе ње сту диј ских про гра ма ма стер сту ди ја ве ли чи на гру пе за пре-
да ва ње је до 32 сту ден та, гру пе за ве жбе до 16 сту де на та и гру пе за ла бо ра то риј ске 
ве жбе до 8 сту де на та, све са то ле ран ци јом од 10%.
Ре пре зен та тив не ре фе рен це на став ног осо бља у тех нич ко-тех но ло шким на у ка ма 
су: на уч ни и струч ни ра до ви об ја вље ни у ме ђу на род ним и до ма ћим ча со пи си ма, ра-
до ви штам па ни у збор ни ци ма са на уч них и струч них ску по ва, мо но гра фи је, уџ бе-
ни ци, пре глед ни чла нак, збир ка за да та ка, прак ти кум, па тен ти, но ви про из во ди или 
бит но по бољ ша ни по сто је ћи про из во ди, но ве биљ не вр сте, но ве вр сте сто ке и но ве 
тех но ло ги је.
Ме ди цин ске на у ке 
Уку пан број на став ни ка мо ра да бу де до во љан да по кри је уку пан број ча со ва на ста-
ве на сту диј ским про гра ми ма ко је ви со ко школ ска уста но ва ре а ли зу је, та ко да на-
став ник оства ру је про сеч но мак си мал но до 180 ча со ва го ди шње, од но сно 6 ча со ва 
не дељ но са то ле ран ци јом од 20%. Мак си мал но ан га жо ва ње по на став ни ку не мо же 
би ти ве ће од 12 ча со ва не дељ но. У број ча со ва ула зи ан га жо ва ње на став ни ка на 
свим акре ди то ва ним сту диј ским про гра ми ма.
Мак си ма лан број сту де на та у гру пи за прак тич ну на ста ву на прет кли нич ким пред-
ме ти ма је 15, а на кли нич ким 7. Мак си ма лан број сту де на та у гру пи за те о риј ску 
на ста ву је 80, са то ле ран ци јом од 10%.
На уч на спо соб ност на став ни ка и са рад ни ка вред ну је се у скла ду са про пи си ма ко-
јим се уре ђу је обра зо ва ње и на уч на де лат ност. 

Умет ност 
На ста ва на ви со ко школ ским уста но ва ма у по љу умет но сти се из во ди као:
 – ин ди ви ду ал на;
 – груп на;
 – ко лек тив на.
Ор га ни за ци ја на ста ве ба зи ра се на сва три на чи на из во ђе ња на ста ве, у за ви сно сти 
од вр сте и при ро де пред ме та.
Ве ли чи на гру пе код груп не на ста ве, у за ви сно сти од вр сте и при ро де пред ме та, је-
сте од 2 до 20 сту де на та.
Ко лек тив на на ста ва ор га ни зу је се за гру пу до 300 сту де на та.
Мак си мал но ан га жо ва ње по на став ни ку не мо же би ти ве ће од 12 кон такт ча со ва не-
дељ но, а по са рад ни ку од 15 ча со ва не дељ но.
Ре пре зен та тив не ре фе рен це за обра зов но-умет нич ку област му зич ке умет но сти су:
 – умет нич ка де ла из обла сти му зи ке (ком по зи тор ско ства ра ла штво) из ве де на на 
кон цер ти ма у зе мљи и ино стран ству,
 – умет нич ка де ла из обла сти му зи ке из ве де на на фе сти ва ли ма у зе мљи и ино стран-
ству  – со ли ста на кон цер ту (де ло из ве де но у це ли ни) са сим фо ниј ским или ка мер-
ним ор ке стром, со ли ста у во кал но-ин стру мен тал ном де лу, це ло ве чер њи кон церт, 
ре си тал, уло га у опер ској пред ста ви,
 – кон цер ти и опер ске пред ста ве у зе мљи и ино стран ству (из во ђач ка де лат ност),
 – кон цер ти и опер ске пред ста ве на фе сти ва ли ма у зе мљи и ино стран ству,
 – мај стор ски кур се ви, се ми на ри, ра ди о ни це, јав на пре да ва ња у зе мљи и ино стран-
ству,
 – уче шће на му зич ким так ми че њи ма у зе мљи и ино стран ству,
 – уче шће у ра ду жи ри ја на му зич ким так ми че њи ма на ци о нал ног и ме ђу на род ног
o. ка рак те ра,
 – на гра де и при зна ња за умет нич ки рад,
 – об ја вље на те о риј ска или уџ бе нич ка де ла у зе мљи и ино стран ству (књи ге и струч-
на пе ри о ди ка), об ја вљен CD (са ре цен зи јом).
Ре пре зен та тив не ре фе рен це за обра зов но-умет нич ку област драм ске и ауди о ви зу-
ел не умет но сти су:
 – јав но из во ђе ње умет нич ког де ла у ре дов ном при ка зи ва њу у јав но сти;
 – јав но из во ђе ње умет нич ког де ла на смо тра ма и фе сти ва ли ма;
 – ко мер ци јал на ре а ли за ци ја умет нич ког де ла;
 – уче ство ва ње или во ђе ње по себ них умет нич ких кур се ва, се ми на ра или мај стор-
ских ра ди о ни ца у зе мљи и ино стран ству;
 – уче шће у ра ду жи ри ја на до ма ћим и стра ним фе сти ва ли ма;
 – на гра де и при зна ња за умет нич ки рад у зе мљи и ино стран ству;
 – об ја вље на те о риј ска или уџ бе нич ка де ла у зе мљи и ино стран ству (књи ге и струч-
на пе ри о ди ка).
Ре пре зен та тив не ре фе рен це за обра зов но-умет нич ке обла сти ли ков не умет но сти и 
при ме ње не умет но сти и ди зајн су:
 – јав но из ла га ње умет нич ког де ла на са мо стал ним из ло жба ма;
 – јав но из ла га ње умет нич ког де ла на ко лек тив ним жи ри ра ним из ло жба ма и ма ни-
фе ста ци ја ма;
 – ко мер ци јал на ре а ли за ци ја умет нич ког де ла;
 – уче ство ва ње или во ђе ње по себ них умет нич ких кур се ва, се ми на ра или мај стор-
ских ра ди о ни ца у зе мљи и ино стран ству;
 – уче шће на до ма ћим или ме ђу на род ним кон кур си ма умет нич ких де ла;
 – уче шће у ра ду жи ри ја на до ма ћим и стра ним из ло жба ма, кон кур си ма и ма ни фе-
ста ци ја ма;
 – на гра де и при зна ња за умет нич ки рад у зе мљи и ино стран ству;
 – објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и струч-
на периодика).

Стан дард 10: Ор га ни за ци о на и ма те ри јал на сред ства
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 
студијског програма и предвиђеном броју студената.
Упут ства за при ме ну стан дар да 10:
10.1. За из во ђе ње сту диј ског про гра ма ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је од го ва-
ра ју ћи про стор за из во ђе ње на ста ве, од но сно објек те са нај ма ње 4 m2 бру то про-
сто ра по сту ден ту, од но сно 2 m2 за из во ђе ње на ста ве по сме на ма, осим за по ље 
умет но сти. На ве де на ква дра ту ра се из ра чу на ва као од нос укуп ног бру то про сто ра и 
укуп ног бро ја акре ди то ва них сту де на та на уста но ви на свим сту диј ским про гра ми-
ма и на свим го ди на ма.
10.2. У слу ча ју да уста но ва из најм љу је про стор, уго вор о за ку пу мо ра би ти за кљу-
чен на нај ма ње 5 го ди на и мо ра са др жа ти опис струк ту ре.
10.3. Ви со ко школ ска уста но ва има ам фи те а тре, учи о ни це, ла бо ра то ри је или слич-
не про сто ри је за из во ђе ње на ста ве, би бли о теч ки про стор и чи та о ни цу, у скла ду са 
по тре ба ма сту диј ског про гра ма, при ме ре не од ре ђе ним обра зов но-на уч ним, од но сно 
обра зов но-умет нич ким по љи ма. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је ме сто у ам фи-
те а тру, учи о ни ци и ла бо ра то ри ји за сва ког сту ден та на сту диј ском про гра му.
10.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сву по треб ну тех нич ку опре му за са вре-
ме но из во ђе ње на ста ве.
10.5. Би бли о те ка рас по ла же са нај ма ње 100 би бли о теч ких је ди ни ца ре ле вант них за 
из во ђе ње сту диј ског про гра ма ви со ко школ ске уста но ве.
10.6. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по кри ве ност свих пред ме та од го ва ра ју-
ћом уџ бе нич ком ли те ра ту ром, учи ли ма и по моћ ним сред стви ма ко ја су рас по ло-
жи ва на вре ме и у до вољ ном бро ју за нор мал но од ви ја ње на став ног про це са тог 
сту диј ског про гра ма. 
10.7. За из во ђе ње сту диј ског про гра ма обез бе ђе на је по треб на ин фор ма ци о на тех-
но ло ги ја.
10.8. За из во ђе ње сту диј ског про гра ма ма стер ака дем ских сту ди ја, осим за по ље 
умет но сти, ви со ко школ ска уста но ва до ка зу је ис пу ње ност усло ва за оба вља ње на уч-
но и стра жи вач ког ра да та ко што је акре ди то ва на као на уч но и стра жи вач ка уста но ва, 
у скла ду са за ко ном.
При род но-ма те ма тич ке на у ке
За обра зов но-на уч но по ље при род но-ма те ма тич ких на у ка обез бе ђу је се до дат ни ла-
бо ра то риј ски про стор за из во ђе ње екс пе ри мен тал не на ста ве, усло ви за на ста ву на
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те ре ну и дру ги усло ви у скла ду са по тре ба ма сту диј ског про гра ма и бро ја сту де на та 
на пред ме ти ма из ко јих се из во ди екс пе ри мен тал на на ста ва.
Тех нич ко-тех но ло шке на у ке
За из во ђе ње сту диј ских про гра ма мо ра ју би ти обез бе ђе не од го ва ра ју ће на став но-
на уч не ба зе, соп стве не и у при вре ди. 
Соп стве не на став но-на уч не ба зе су: на став не ла бо ра то ри је, на уч не и ис тра жи вач ко-
раз вој не ла бо ра то ри је, тех нич ки цен три и дру ге на уч не, ис тра жи вач ко-раз вој не и 
ино ва ци о не је ди ни це у са ста ву ви со ко школ ске уста но ве.
На став но-на уч не ба зе у при вре ди су: ин сти ту ти, цен три из у зет них вред но сти, ор-
га ни за ци је за оба вља ње ино ва ци о не ак тив но сти, ор га ни за ци је за пру жа ње ин фра-
струк тур не по др шке ино ва ци о ној де лат но сти и пред у зе ћа за про из вод њу хра не, ре-
про ма те ри ја ла, опре ме и услу га.
На став не ба зе су опре мље не по треб ном мер ном, де мон стра ци о ном, ра чу нар ском и 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ном опре мом за из во ђе ње на став них ак тив но сти екс-
пе ри мен тал ног, де мон стра ци о ног и си му ла ци о ног ка рак те ра из свих пред ме та у 
окви ру гру па на уч но струч них и струч но-апли ка тив них пред ме та.
У обла сти би о тех нич ких на у ка мо ра ју би ти обез бе ђе на од го ва ра ју ћа оглед на до бра 
у по се ду ви со ко школ ске уста но ве или по осно ву ко ри шће ња у за куп, укуп не по вр-
ши не од нај ма ње 100 ha об ра ди вог зе мљи шта на ко јем се про из во де раз ли чи те биљ-
не вр сте и уз га ја ју раз ли чи те вр сте сто ке, ра сад нич ка и се ме нар ска про из вод ња, уз 
при ме ну са вре ме не тех но ло ги је по др жа не ква ли тет ном ме ха ни за ци јом сход но зах-
те ви ма сту диј ских про гра ма. У под руч ју шу мар ства мо ра ју би ти обез бе ђе на од го ва-
ра ју ћа оглед на до бра у по се ду ви со ко школ ске уста но ве или по осно ву ко ри шће ња 
у за куп, укуп не по вр ши не од нај ма ње 1000 ha зе мљи шта, на ко јем се уз га ја ју раз-
ли чи те вр сте шум ских са сто ји на, про из вод ња се ме на и ра сад нич ког ма те ри ја ла уз 
при ме ну са вре ме не тех но ло ги је, по др жа не ква ли тет ном ме ха ни за ци јом.
Са др жа ји на оглед ним до бри ма од го ва ра ју зах те ви ма сту диј ских про гра ма ко ји се 
ре а ли зу ју у ви со ко школ ској уста но ви.
Ви со ко школ ске уста но ве ко је ни су у би о тех нич ким на у ка ма а има ју сту диј ске про-
гра ме из по љо при вре де и шу мар ства, има ју ми ни мал ну струч ну прак су као и ви со-
ко школ ске уста но ве у би о тех нич ким на у ка ма. За про гра ме из по љо при вре де ви со-
ко школ ска уста но ва мо ра има ти на ко ри шће њу нај ма ње 50 ha об ра ди вог зе мљи шта 
а у шу мар ству 500 ha под шум ским са сто ји на ма. Ово се од но си и на ви со ко школ-
ске уста но ве у би о тех нич ким на у ка ма и ви со ко школ ским је ди ни ца ма без свој ства 
прав ног ли ца ван се ди шта уста но ве, ко је упи су ју до 200 сту де на та на пр ву го ди ну 
сту ди ја.
Ме ди цин ске на у ке
Ла бо ра то ри је, од но сно на став не ба зе за из во ђе ње прак тич не на ста ве на прет кли-
нич ким пред ме ти ма ка па ци те том и ве ли чи ном од го ва ра ју бро ју сту де на та ко ји се 
упи су ју и спе ци фич но сти ма сту ди ја и на став них пред ме та, та ко да је ка па ци тет до-
во љан за ми ни мал но 20% од укуп ног бро ја упи са них сту де на та.
Кли нич ка обу ка сту де на та зах те ва по ве за ност уни вер зи те та, тј. ме ди цин ских фа-
кул те та са кли ни ка ма као парт не ри ма у ме ди цин ском обра зо ва њу.
Кли нич ке ба зе и кли нич ки на став ни ка па ци те ти мо ра ју да по кри ва ју од го ва ра ју ће 
кли нич ке пред ме те сту диј ског про гра ма. Ви со ко школ ска уста но ва у окви ру обра-
зов но-на уч ног по ља ме ди цин ских на у ка скла па уго во ре о са рад њи ко ји ма се де-
фи ни шу од го вор но сти сва ке стра не са сва ком кли ни ком ко ју ко ри сти као на став ну 
ба зу.
Умет ност
За из во ђе ње сту диј ског про гра ма обез бе ђен је од го ва ра ју ћи про стор за из во ђе ње 
на ста ве са нај ма ње 5 m2 бру то про сто ра по сту ден ту.
За из во ђе ње сту диј ског про гра ма обез бе ђе ни су по треб ни по себ ни про сто ри у за-
ви сно сти од спе ци фич но сти умет нич ке обла сти: ра ди о ни це, ла бо ра то ри је, про стор 
за из ло жбе, кон церт на дво ра на, тон ски и опер ски сту дио, по зо ри шна са ла, са ла за 
про јек ци је фил мо ва, филм ски и ТВ сту дио и сл.
За извођење студијског програма обезбеђена је потребна опрема за савремено из-
вођење наставе, у зависности од специфичности уметничке области.

Стан дард 11: Кон тро ла ква ли те та
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично пу-
тем самовредновања, акредитацијом и спољашњом провером квалитета.
Упут ства за при ме ну стан дар да 11:
11.1. Кон тро ла ква ли те та сту диј ског про гра ма под ра зу ме ва ре дов но и си сте ма тич но 
пра ће ње ње го ве ре а ли за ци је и пред у зи ма ње ме ра за уна пре ђе ње ква ли те та у по-
гле ду ку ри ку лу ма, на ста ве, на став ног осо бља, оце њи ва ња сту де на та, уџ бе ни ка и 
ли те ра ту ре.
11.2. Кон тро ла ква ли те та сту диј ског про гра ма се оба вља у уна пред од ре ђе ним вре-
мен ским пе ри о ди ма ко ји за са мо вред но ва ње из но си нај ви ше три го ди не, за акре ди-
та ци ју нај ви ше пет го ди на, а за спо ља шњу про ве ру ква ли те та нај ви ше осам го ди на.
11.3. У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студе-
ната и њихова оцена квалитета програма.

Стан дард 12: Сту ди је на свет ском је зи ку
Високошколска установа може организовати студијски програм на светском језику 
за сваку област и свако образовно-научно поље и образовно-уметничко поље ако 
поседује људске и материјалне ресурсе који омогућују да се наставни садржај може 
остварити у складу са стандардима. 
Упут ства за при ме ну стан дар да 12:
12.1. Kaда се на ста ва из во ди на свет ском је зи ку на став ни ци и са рад ни ци мо ра ју 
има ти од го ва ра ју ће ком пе тен ци је за из во ђе ње на ста ве на том је зи ку.
12.2. За из во ђе ње на ста ве на свет ском је зи ку уста но ва обез бе ђу је ми ни мал но 100 
би бли о теч ких је ди ни ца на том је зи ку.
12.3. Уста но ва обез бе ђу је на став ни ма те ри јал и учи ла на је зи ку на ко јем се из во ди 
на ста ва. 
12.4. Слу жбе ко је ра де са сту ден ти ма мо ра ју би ти оспо со бље не за да ва ње услу га на 
свет ском је зи ку.
12.5. Јав не ис пра ве и ад ми ни стра ти ва на до ку мен та ци ја се из да ју на обра сцу ко ји је 
штам пан дво је зич но, на срп ском је зи ку ћи ри лич ним пи смом и на је зи ку и пи сму на 
ко јем се из во ди на ста ва.

12.6. Сту ден ти мо ра ју по се до ва ти за до во ља ва ју ће је зич ке ком пе тен ци је из свет ског 
је зи ка на ко јем се из во ди сту диј ски про грам.
12.7. Сту диј ски про грам на свет ском је зи ку се акре ди ту је као по се бан сту диј ски 
про грам, ако се из во ди са мо на том је зи ку.
12.8. Уко ли ко је исти про грам акре ди то ван на срп ском и на јед ном свет ском је зи ку, 
у про ра чу ну оп те ре ће ња на став ни ка и са рад ни ка, као и при од ре ђи ва њу по треб ног 
про сто ра, узи ма се у об зир уку пан број сту де на та на оба је зи ка. Ова кви про гра ми 
тре ти ра ју се као је дан сту диј ски про грам.
12.9. Установа за акредитацију студијског програма који се изводи на српском и на 
светском језику подноси превод свих стандарда, додатак дипломи, књигу предмета 
и књигу наставника и на светском језику.

Стан дард 13: За јед нич ки сту диј ски про грам
Под за јед нич ким сту диј ским про гра мом (ЗС-про грам) под ра зу ме ва се сту диј ски 
про грам за сти ца ње свих об ли ка за јед нич ких ди пло ма ко ји ор га ни зу ју и из во де ви-
ше ви со ко школ ских уста но ва са ста ту сом прав ног ли ца.
Заједнички студијски програми воде стицању заједничке дипломе, двоструке (две) 
дипломе, или једне дипломе коју издаје установа одређена међусобним споразумом 
установа учесница.
Упут ства за при ме ну стан дар да 13:
13.1. ЗС-про гра ми се мо гу ор га ни зо ва ти из јед не или из ви ше обла сти (ИМТ сту-
диј ски про гра ми) на свим ни во и ма и за обе вр сте сту ди ја ви со ког обра зо ва ња. За-
јед нич ки сту диј ски про грам мо гу да из во де акре ди то ва не ви со ко школ ске уста но ве. 
Уко ли ко је не ка од ви со ко школ ских уста но ва ре ги стро ва на у дру гој зе мљи, она мо-
ра би ти акре ди то ва на у тој зе мљи.
13.2. Ви со ко школ ске уста но ве ко је ор га ни зу ју и из во де ЗС-про грам скла па ју уго вор 
ко јим се ре гу ли шу сви еле мен ти нео п ход ни за ре а ли за ци ју сту диј ског про гра ма.
13.3. Две или ви ше ви со ко школ ских уста но ва мо гу под не ти зах тев за акре ди та ци-
ју ЗС-про гра ма ако за јед но обез бе ђу ју да ви ше од 70% ча со ва ак тив не на ста ве на 
сту диј ском про гра му, а за сту диј ске про гра ме у по љу умет но сти ви ше од 50% ча-
со ва ак тив не на ста ве, из во де на став ни ци ко ји су у рад ном од но су са пу ним рад ним 
вре ме ном. Ма те ри јал за акре ди та ци ју је је дин ствен, та ко да зах тев за акре ди та ци ју 
за јед но под но се све укљу че не ви со ко школ ске уста но ве. У до ку мен та ци ји за акре-
ди та ци ју по треб но је на ве сти све еле мен те ко ји де фи ни шу уче шће сва ке ви со ко-
школ ске уста но ве у ре а ли за ци ји сту диј ског про гра ма.
13.4. ЗС-про гра ми се оства ру ју у се ди шти ма акре ди то ва них ви со ко школ ских уста-
но ва, при че му се пре ци зно де фи ни шу де ло ви сту диј ског про гра ма ко ји се ре а ли зу-
ју у по је ди ним се ди шти ма.
13.5. Кон курс за упис сту де на та на ЗС-про гра ме за јед нич ки об ја вљу ју акре ди то ва не 
ви со ко школ ске уста но ве.
13.6. Ди пло му и до да так ди пло ми пот пи су ју овла шће на ли ца акре ди то ва них ви-
со ко школ ских уста но ва ко је уче ству ју у ре а ли за ци ји ЗС-про гра ма у слу ча ју за јед-
нич ке ди пло ме, од но сно ли ца ко ја су овла шће на да пот пи су ју дво стру ку ди пло му, 
од но сно овла шће но ли це уста но ве ко ја по спо ра зу му уче сни ка у про гра му из да је 
јед ну ди пло му.
13.7. Диплома и додатак дипломи се издају на прописаном обрасцу на српском 
језику ћириличким писмом, на језику организатора заједничког програма и на 
енглеском језику.

Стан дард 14: ИМТ сту диј ски про грам
Под ИМТ сту диј ским про гра ми ма под ра зу ме ва ју се ин тер ди сци пли нар ни, мул ти ди-
сци пли нар ни и тран сди сци пли нар ни сту диј ски про гра ми ко ји об у хва та ју ма те ри ју 
из две или ви ше обла сти из истог или раз ли чи тих по ља.
ИМТ студијски програми се могу организовати у оквиру студија сва три нивоа и 
обе врсте високог образовања.
Упут ства за при ме ну стан дар да 14:
14.1. Зах тев за акре ди та ци ју ИМТ сту диј ског про гра ма мо же под не ти јед на или ви-
ше ви со ко школ ских уста но ва ко је мо ра ју има ти уве ре ње о акре ди та ци ји.
14.2. Струч не, ака дем ске и на уч не на зи ве пред ла же под но си лац зах те ва за акре ди-
та ци ју ИМТ сту диј ског про гра ма ко ји упу ћу је на акре ди та ци ју. 
14.3. У по ступ ку акре ди та ци је сту диј ског про гра ма фор му ли ше се и од го ва ра ју ћи 
ИМТ струч ни, ака дем ски, од но сно на уч ни на зив, ко ји утвр ђу је На ци о нал ни са вет 
за ви со ко обра зо ва ње на пред лог Кон фе рен ци је уни вер зи те та Ср би је и Кон фе рен-
ци је ака де ми ја стру ков них сту ди ја Ср би је. Та ко утвр ђен на зив се на во ди у ре ше њу 
о акре ди та ци ји.
14.4. При ли ком фор му ли са ња струч них, ака дем ских и на уч них на зи ва ко ји се сти чу 
за вр шет ком ИМТ сту ди ја, ко ри сти се ком би на ци ја це ли не или де ло ва две нај ва жни-
је обла сти ко је чи не да ти ин тер ди сци пли нар ни про грам.
14.5. Две нај ва жни је обла сти и њи хов ре до след у на зи ву утвр ђу ју се на осно ву бро-
ја ЕСПБ бо до ва ко је да те обла сти има ју у сту диј ском про гра му.
14.6. У случају када се ИМТ програм остварује у оквиру међународне сарадње, 
подносилац захтева мора обезбедити најмање 50% комплетног наставног кадра по-
требног за реализацију студијског програма, а преостале покрива наставницима са 
акредитованих престижних иностраних универзитета.

Стан дард 15: Сту ди је на да љи ну
Сту диј ски про грам за сно ван на ме то да ма и тех но ло ги ја ма обра зо ва ња на да љи ну 
по др жан је ре сур си ма ко ји обез бе ђу ју ње го во ква ли тет но из во ђе ње.
Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сва-
ку област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље ако се наставни 
садржај, подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз сту-
дије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста 
ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног 
начина реализације студијског програма.
Упут ство за при ме ну стан дар да 15:
Про грам
15.1. Сту диј ски про грам на да љи ну мо же би ти акре ди то ван са мо ако ви со ко школ-
ска уста но ва има акре ди то ван сту диј ски про грам под истим на зи вом ко ји се ре а ли-
зу је на кла си чан на чин у се ди шту уста но ве.
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Про цес на ста ве и ко му ни ка ци ја
15.2. Са др жај пред ме та сту диј ског про гра ма је са вре ме но кон ци пи ран и при ла го ђен 
уче њу на да љи ну са на зна че ним по треб ним вре ме ном за кон сул та ци је (по утвр ђе-
ном рас по ре ду).
15.3. Online на ста ва на да љи ну ре а ли зу је се у де фи ни са ним тер ми ни ма по утвр ђе-
ном и об ја вље ном рас по ре ду.
Па кет ма те ри ја ла за уче ње на да љи ну
15.4. На став ни ма те ри јал у по гле ду ква ли те та, са др жа ја и оби ма у пот пу но сти од го-
ва ра ци ље ви ма обра зо ва ња, на став ном пла ну и про гра ми ма пред ме та и при ла го ђен 
је за са мо стал но успе шно овла да ва ње по треб ним зна њем.
15.5. Пра вил ни ком о из во ђе њу сту ди ја на да љи ну, обез бе ђе но је кон ти ну и ра но уса-
вр ша ва ње ма те ри ја ла за уче ње.
15.6. Упут ства за уче ње ко ја обез бе ђу је ви со ко школ ска уста но ва са др же кон крет-
не пред ло ге и су ге сти је у ве зи стра те ги је уче ња сту де на та и са мо стал не про ве ре 
зна ња.
15.7. Ви со ко школ ска уста но ва је у оба ве зи да оси гу ра упо тре бу аде кват них ме ди ја 
и тех но ло ги ја ко ји од го ва ра ју при ро ди про гра ма, као и од го ва ра ју ћу обу ку и струч-
ну по др шку за на став ни ке и са рад ни ке.
Екви ва лент ност ква ли те та ди пло ме кла сич ног си сте ма уче ња и уче ња на да-
љи ну
15.8. Сту диј ски про грам на да љи ну мо же да се ор га ни зу је за сва ку област и сва-
ко обра зов но-на уч но и обра зов но-умет нич ко по ље, ако се на став ни са др жај мо же 
ква ли тет но усво ји ти кроз сту ди је на да љи ну и ако обез бе ђу је исте ис хо де уче ња, 
ефи ка сност сту ди ра ња и ни во ква ли фи ка ци је као и у слу ча ју кла сич ног на чи на ре а-
ли за ци је сту диј ског про гра ма.
15.9. Ме тод ра да, на став ни ка дар и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о на плат фор ма за 
сту ди је на да љи ну обез бе ђу ју исти ква ли тет ди пло ме као и у слу ча ју кла сич ног уче-
ња.
15.10. Као и код кла сич них сту ди ја, сту диј ски про грам је фор мал но и струк тур но 
ускла ђен са нај ма ње три акре ди то ва на про гра ма ино стра них ви со ко школ ских уста-
но ва, од ко јих су нај ма ње два из уста но ва европ ског обра зов ног про сто ра.
Упис
15.11. Упис сту де на та на сту диј ске про гра ме ко ји се ре а ли зу ју на да љи ну оба вља 
се по истим кри те ри ју ми ма ко ји ва же за сту диј ске про гра ме ко ји се ре а ли зу ју на 
кла си чан на чин. 
15.12. Број сту де на та пр ве го ди не за ко ји се акре ди ту је сту диј ски про грам на да љи-
ну не мо же да бу де ве ћи од 40% бро ја сту де на та на истом про гра му ко ји се ре а ли-
зу је на кла си чан на чин.
15.13. Сту ден ти упи са ни на сту ди је на да љи ну има ју про ход ност за на ста вак сту ди-
ја на од го ва ра ју ћи про грам ко ји се из во ди на кла си чан на чин и обр ну то, на на чин и 
под усло ви ма де фи ни са ним ак ти ма ви со ко школ ске уста но ве.
Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та
15.14. Под си стем за про ве ру зна ња сту де на та је ин те гри сан у си стем за упра вља ње 
про це сом уче ња на да љи ну и по др жа ва си гур но сну функ ци ју код иден ти фи ка ци је 
сту де на та, на став ни ка и са рад ни ка, као и раз ли чи те об ли ке уче ња и про ве ре зна ња 
(кон сул та ци је, са мо про ве ра, те сти ра ње, из ве шта ји, ис пит), чи ме се сти чу од го ва ра-
ју ће ком пе тен ци је.
15.15. Обез бе ђе на је си гур ност утвр ђи ва ња иден ти те та сту де на та код те сти ра ња.
15.16. Кон тро ла и оце њи ва ње зна ња сту де на та спро во де се кроз раз ли чи те фор ме 
пред ис пит них про ве ра и кроз за вр шни ис пит, под истим усло ви ма као и код кла-
сич них сту ди ја.
15.17. Ис пит се по ла же у се ди шту ви со ко школ ске уста но ве, од но сно у објек ти ма 
на ве де ним у до зво ли за рад ви со ко школ ске уста но ве.
На став но осо бље
15.18. Ви со ко школ ска уста но ва има ква ли фи ко ва но и ком пе тент но на став но осо-
бље за из во ђе ње сту диј ског про гра ма ко ји се ре а ли зу је сту ди ја ма на да љи ну. На-
став ни ци су од го вор ни за пи са ње на став ног ма те ри ја ла, те сто ва за пред ис пит не 
про ве ре и за за вр шни ис пит, као и за ускла ђи ва ње свих ак тив но сти на са вла ђи ва њу 
по треб ног зна ња.
15.19. Сви на став ни ци и са рад ни ци ко ји уче ству ју у ре а ли за ци ји сту диј ског про-
гра ма има ју ис ку ство у при пре ми ма те ри ја ла за сту ди је на да љи ну, или је из вр ше на 
од го ва ра ју ћа обу ка, са аде кват ним сер ти фи ка ти ма као пред у сло ви ма за ком пе тент-
ност ра да на да љи ну.
15.20. Је дан на став ник по кри ва нај ви ше три пред ме та у се ме стру. Кон сул та ци је са 
сту ден ти ма оба вља ју на став ни ци или са рад ни ци. Је дан на став ник, од но сно са рад-
ник мо же да оба вља кон сул та ци је са нај ви ше 80 сту де на та у јед ном се ме стру. При 
из ра чу на ва њу ми ни мал ног бро ја и оп те ре ће ња на став ни ка и са рад ни ка на ре а ли за-
ци ји ДЛС сту диј ског про гра ма, ко ри сти се сле де ћи при ступ:
а. Оп те ре ће ње на став ни ка од ре ђу је се из елек трон ског фор му ла ра на ни воу јед не 
гру пе сту де на та и то са 50% оп те ре ће ња ко је би имао за слу чај кла сич них сту ди ја.
б. Ми ни мал ни број на став ни ка по тре бан за ре а ли за ци ју ДЛС сту диј ског про гра ма 
од ре ђу је се као и у слу ча ју кла сич них сту ди ја за јед ну гру пу, с тим што је об ра чу на-
ти ми ни мал ни број на став ни ка оп те ре ћен са 50% оп те ре ће ња за кла сич не сту ди је (3 
са та пре да ва ња сед мич но).
в. Ми ни мал ни број са рад ни ка се од ре ђу је та ко што се про из вод бро ја пред ме та у 
се ме стру (ко ји има ве ћи број пред ме та) и бро ја сту де на та по де ли са мак си мал ним 
бро јем сту де на та по са рад ни ку (80).
г. Оп те ре ће ње са рад ни ка за ан га жо ва ње на ДЛС кон сул та ци ја ма (ин тер ак ти ван рад 
са сту ден ти ма) из ра чу на ва се на осно ву бро ја сту де на та са ко ји ма оба вља ДЛС кон-
сул та ци је, при че му је оп те ре ће ње за рад са 16 сту де на та екви ва лент но оп те ре ће њу 
од јед ног ча са ак тив не на ста ве сед мич но (до укуп ног мак си мал ног оп те ре ће ња од 
5 ча со ва сед мич но).
д. У слу ча ју да је на став ник ан га жо ван за из во ђе ње ДЛС кон сул та ци ја, ефек тив но 
оп те ре ће ње на став ни ка је, као код кла сич не на ста ве, упо ла ма ње у од но су на оп те-
ре ће ње са рад ни ка за рад са истим бро јем сту де на та. 
15.21. По тре бан број на став ни ка и са рад ни ка у стал ном рад ном од но су је 70% од 
ми ни мал ног бро ја на став ни ка и са рад ни ка ко ји су по треб ни за из во ђе ње сту диј ског 
про гра ма. Уку пан по тре бан број на став ни ка и са рад ни ка од ре ђу је се као код кла-
сич ног на чи на из во ђе ња сту ди ја. Ви со ко школ ска уста но ва мо ра ис ка за ти оп те ре-
ће ње за сва ки пред мет кроз сле де ће ка те го ри је: пре да ва ње и дру ги об ли ци на ста ве 
(ин тер ак тив ни рад  – оп те ре ће ње на став ни ка/са рад ни ка на ре а ли за ци ји фо ру ма,

те сто ва, се ми нар ских ра до ва и др.). Мо ди фи ко ва ни елек трон ски фор му лар по пу ња-
ва ти на исти на чин као и у слу ча ју кла сич не на ста ве за јед ну гру пу сту де на та, с тим 
што се уме сто ан га жо ва ња на став ни ка и са рад ни ка на ве жба ма и дру гим об ли ци ма 
на ста ве кроз при дру же не ча со ве, ов де на став ни ци ма и са рад ни ци ма при дру жу је од-
го ва ра ју ћи број сту де на та за ДЛС кон сул та ци је.
15.22. По сто ји од го вор ни на став ник  – ру ко во ди лац сту диј ског про гра ма ко ји се оба-
вља уче њем на да љи ну.
Ре сур си (опре ма, би бли о те ка и про стор)
15.23. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је опре му и ко му ни ка ци о но-ин фор ма тич-
ке тех но ло ги је за ус по ста вља ње и одр жа ва ње дво смер не ко му ни ка ци је на ли ни ји 
на став ник –сту дент ра ди ре а ли за ци је обра зов них ак тив но сти на да љи ну (де ло ви на-
ста ве, кон сул та ци је, са мо про ве ре, про ве ре зна ња у скло пу пред ис пит них оба ве за, 
про јек ти, се ми нар ски ра до ви и сл.). У окви ру си сте ма за упра вља ње про це сом уче-
ња на да љи ну ви со ко школ ска уста но ва мо ра да обез бе ди:
а. јед ну соп стве ну или за ку пље ну ин те гри са ну ра чу нар ску плат фор му ко ја има 
аде кват не тех нич ке ка рак те ри сти ке за уче ње на да љи ну (DLS  – Dis tan ce Le ar ning 
System), са спе ци ја ли зо ва ним софт ве ром за сме штај и ди стри бу ци ју мул ти ме ди јал-
них на став них са др жа ја на ме ње них за са мо стал но усва ја ње (текст, звуч не и ви део 
ин фор ма ци је) и за ком плет но упра вља ње про це сом уче ња;
б. раз ли чи те об ли ке на ста ве: јав но еми то ва ње вре мен ски пла ни ра ног на став ног до-
га ђа ја (еми то ва ње пре да ва ња или ди ску си ја на став ни ка/струч ња ка сни мље не уз по-
моћ ви део ка ме ра ужи во или ра ни је на пра вље ног и при пре мље ног ви део сним ка), 
ис по ру ку пре да ва ња и мул ти ме ди јал них на став них ма те ри ја ла са сер ве ра и кон сул-
та ци је за во ђе но и не фор мал но пу тем ди ску си о них фо ру ма;
в. је дин ствен ко ри снич ки ин тер фејс ко ји по др жа ва ви ше ка те го ри ја ко ри сни ка, 
укљу чу ју ћи сту ден те, на став ни ке и ад ми ни стра тив но осо бље;
г. оба ве зу еви ден ти ра ња вре ме на ко је сту дент про ве де на про у ча ва њу на став ног ма-
те ри ја ла и про ве ру и оце њи ва ње сту де на та по мо ћу те сто ва, а уз по др шку и под кон-
тро лом спе ци ја ли зо ва ног софт вер ског па ке та;
д. ви со ку по у зда ност си сте ма кроз од го ва ра ју ћи си стем кон тро ле при сту па и за-
шти те са др жа ја;
ђ. де фи ни са ње овла шће ња за по ста вља ње ма те ри ја ла од стра не на став ни ка и са рад-
ни ка, ад ми ни стра тив ног осо бља и сту де на та;
е. ко му ни ка ци ју на став ни ка и са рад ни ка са сту ден ти ма ко ја укљу чу је упо тре бу 
елек трон ске по ште, ди ску си о них фо ру ма и ди ску си ја у ре ал ном вре ме ну;
ж. про ве ру и оце њи ва ње сту де на та на да љи ну (са мо про ве ре, пред ис пит не про ве ре, 
под но ше ње из ве шта ја, ис пит);
з. еви ден ти ра ње при сту па си сте му од стра не свих ко ри сни ка.
15.24. Ин фра струк ту ра си сте ма за уче ње на да љи ну мо ра би ти та ко про јек то ва на и 
одр жа ва на да обез бе ди по вер љи вост и ин те гри тет по да та ка, од но сно кон ти ну и тет 
на став ног про це са.
15.25. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је при ступ соп стве ној или дру гим од го ва-
ра ју ћим би бли о те ка ма, а по себ но ор га ни за ци ја ма ко је су спе ци ја ли зо ва не за ис по-
ру ку у елек трон ском об ли ку уџ бе ни ка и дру гих на став них и на уч них пу бли ка ци ја.
15.26. Ви со ко школ ска уста но ва рас по ла же про сто ром ко ји по ве ли чи ни и усло ви ма 
обез бе ђу је нор мал но оба вља ње за вр шног ис пи та, рад ад ми ни стра тив ног осо бља и 
сме штај и рад на одр жа ва њу ин те гри са не ра чу нар ске плат фор ме за по др шку уче њу 
на да љи ну.
15.27. У ци љу по бољ ша ња ква ли те та кон сул та ци ја, ви со ко школ ска уста но ва мо же 
да осну је кон сул та ци о не цен тре ге о граф ски уда ље не од се ди шта уста но ве ко ји има-
ју ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ну осно ву ин те гри са ну у си стем за уче ње на да љи-
ну, струч ну ли те ра ту ру и омо гу ћа ва ју прак тич но ве жба ње.
15.28. Ви со ко школ ска уста но ва ко ја сту диј ски про грам из во ди кроз уче ње на да-
љи ну тре ба да има ор га ни за ци о ну је ди ни цу (оде ље ње/цен тар) за уче ње на да љи ну.
Кон тро ла ква ли те та сту ди ја на да љи ну и одр жа ва ње си сте ма
15.29. Ви со ко школ ска уста но ва до но си правилникоизвођењустудијанадаљину, 
у ко јем су де фи ни са ни сви еле мен ти ко ји ма се га ран ту је од го ва ра ју ћи ни во ква ли-
те та кроз:
а. по што ва ње од го ва ра ју ћих рад них стан дар да и то пре вас ход но у обла сти обра зо-
ва ња (ор га ни за ци ја ра да и ме то дич ки аспект сту ди ја), као и у обла сти ин фор ма ци о-
не тех но ло ги је (е-уче ње),
б. кон тро лу ква ли те та од стра не над ле жних,
в. кон ти ну и ра но уна пре ђе ње ква ли те та сту ди ја, као и 
г. систематизовано радно место у установи за одржавање инфраструктуре система 
студија на даљину.

Стан дард 16: Сту ди је у ви со ко школ ској је ди ни ци без свој ства прав ног ли ца 
ван се ди шта уста но ве
Високошколска установа може организовати студијски програм у јединици без 
својства правног лица ван седишта установе, ако је подржан расположивим ресур-
сима и ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикас-
ност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају реализације сту-
дијског програма у седишту. 
Упут ства за при ме ну стан дар да 16:
16.1. Уста но ва је ду жна да по сту пак осни ва ња ви со ко школ ске је ди ни це, упис сту де-
на та и ре а ли за ци ју сту диј ских про гра ма ре гу ли ше ста ту том уста но ве као осни ва ча.
16.2. Уста но ве ко је из во де сту диј ске про гра ме у ви со ко школ ским је ди ни ца ма ван 
се ди шта, мо ра ју би ти акре ди то ва не од стра не Ко ми си је за акре ди та ци ју и про ве ру 
ква ли те та.
16.3. У ви со ко школ ској је ди ни ци без свој ства прав ног ли ца ван се ди шта уста но ве 
мо гу се ре а ли зо ва ти и сту диј ски про гра ми ко ји су акре ди то ва ни за из во ђе ње са мо 
у тој је ди ни ци.
На став но осо бље
16.4. На став но осо бље ан га жо ва но у ви со ко школ ској је ди ни ци је у рад ном од но су у 
уста но ви ко ја из во ди сту диј ске про гра ме ван се ди шта. Број на став ни ка и са рад ни ка 
мо ра би ти у скла ду са ва же ћим стан дар ди ма.
16.5. При про ра чу ну оп те ре ће ња на став ног осо бља, сту ден ти у ви со ко школ ској је-
ди ни ци об ра чу на ва ју се као но ве гру пе за пре да ва ња и ве жбе пре ма ва же ћим стан-
дар ди ма и за од ре ђе но по ље. За про ра чун оп те ре ће ња на став ни ка и са рад ни ка тре ба
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ко ри сти ти елек трон ски обра зац ура ђен за про грам у је ди ни ци ван се ди шта, ко ји се 
по том укљу чу је у ује ди ње ни елек трон ски обра зац за уста но ву.
Не на став но осо бље
16.6. Не на став но осо бље ан га жо ва но у ви со ко школ ској је ди ни ци сво јим струч ним 
и про фе си о нал ним ра дом обез бе ђу је успе шну ре а ли за ци ју сту диј ских про гра ма и 
ци ље ва ви со ко школ ске уста но ве.
16.7. Не на став но осо бље ан га жо ва но у ви со ко школ ској је ди ни ци је у рад ном од но-
су у уста но ви ко ја из во ди сту диј ске про гра ме ван се ди шта. Њи хов број мо ра би ти у 
скла ду са ва же ћим стан дар ди ма. 
Сту ден ти
16.8. Сту ден ти у ви со ко школ ској је ди ни ци без свој ства прав ног ли ца мо ра ју би ти 
за сту пље ни у сту дент ском пар ла мен ту уста но ве, ко ми си ји за ква ли тет и дру гим 
сту дент ским те ли ма као и у ор га ни ма упра вља ња уста но ве, сход но За ко ну о ви со-
ком обра зо ва њу и ста ту ту уста но ве.
Про стор и опре ма
16.9. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је про стор и опре му нео п ход не за ква ли тет-
но из во ђе ње свих об ли ка на ста ве у је ди ни ци ван се ди шта. Стан дар ди про сто ра и 
опре ме од ре ђу ју се по обра зов но-на уч ним, од но сно обра зов но-умет нич ком по љу.
Би бли о те ка, уџ бе ни ци и ин фор ма тич ка по др шка
16.10. Високошколска установа обезбеђује у јединици ван седишта одговарајућу 
библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информатич-
ке ресурсе и сервисе које користи у остварењу циљева.

СТАН ДАР ДИ ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ СТУ ДИЈ СКИХ  
ПРО ГРА МА ДОК ТОР СКИХ СТУ ДИ ЈА  
У ОБРА ЗОВ НО-НА УЧ НИМ ПО ЉИ МА

По се бан стан дард: Ком пе тент ност ви со ко школ ске уста но ве 
за ре а ли за ци ју док тор ских сту ди ја

Стан дард 1: Струк ту ра сту диј ског про гра ма
Стан дард 2: Свр ха сту диј ског про гра ма 
Стан дард 3: Ци ље ви сту диј ског про гра ма
Стан дард 4: Ком пе тен ци је ди пло ми ра них сту де на та 
Стан дард 5: Ку ри ку лум 
Стан дард 6: Ква ли тет, са вре ме ност и ме ђу на род на уса гла-

ше ност сту диј ског про гра ма 
Стан дард 7: Упис сту де на та
Стан дард 8: Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та 
Стан дард 9: На став но осо бље
Стан дард 10: Ор га ни за ци о на и ма те ри јал на сред ства 
Стан дард 11: Кон тро ла ква ли те та 
Стан дард 12: Јав ност у ра ду
До дат ни стан дар ди за сту диј ске про гра ме ко ји се из во де 

на свет ском је зи ку, за за јед нич ке сту диј ске програмe и за ИМТ 
про гра ме

Стан дард 13: Сту ди је на свет ском је зи ку
Стан дард 14: За јед нич ки сту диј ски про грам
Стан дард 15: ИМТ сту диј ски про грам

По се бан стан дард: Ком пе тент ност ви со ко школ ске уста но ве за ре а ли за ци ју 
док тор ских сту ди ја
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија 
на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.
Упут ства за при ме ну по себ ног стан дар да:
1. Ви со ко школ ска уста но ва има про грам на уч но и стра жи вач ког ра да и акре ди то ва на 
је као на уч но и стра жи вач ка уста но ва у скла ду са за ко ном. У слу ча ју за јед нич ких 
сту диј ских про гра ма ви ше ви со ко школ ских уста но ва сва ка од уста но ва уче сни ца 
мо ра би ти акре ди то ва на као на уч но и стра жи вач ка уста но ва.
2. Спо соб ност ви со ко школ ске уста но ве се ме ри и на осно ву:
а. бро ја док тор ских ди сер та ци ја од бра ње них у ви со ко школ ској уста но ви за област 
за ко ју се сту диј ски про грам акре ди ту је, има ју ћи у ви ду од нос бро ја док тор ских 
ди сер та ци ја пре ма бро ју сту де на та ко ји су за вр ши ли ма стер, од но сно ин те гри са не 
сту ди је у прет ход ном пе то го ди шњем пе ри о ду; 
б. од но са бро ја на став ни ка и бро ја на став ни ка ко ји су укљу че ни у на уч но и стра жи-
вач ке про јек те;
в. од но са бро ја пу бли ка ци ја у ча со пи си ма, са ли сте ча со пи са ка те го ри са них од 
стра не ми ни стар ства над ле жног за на у ку, у по след њих де сет го ди на и бро ја на став-
ни ка; 
г. оства ре не са рад ње са уста но ва ма у зе мљи и све ту.
3. Високошколска установа има наставнике ангажоване са пуним радним временом 
који задовољавају критеријуме да буду ментори у изради доктората.

Стан дард 1: Струк ту ра сту диј ског про гра ма
Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим 
студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским 
студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студијама. Докторска 
дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.
Упут ства за при ме ну стан дар да 1:
1.1. Сва ки сту диј ски про грам са др жи ја сно на ве де не сле де ће еле мен те (ко ји се де-
таљ но ис ка зу ју у од го ва ра ју ћим стан дар ди ма):
а. на зив сту диј ског про гра ма; 
б. ци ље ве сту диј ског про гра ма;

в. ис ход сту диј ског про гра ма;
г. на зив ди пло ме;
д. усло ве за упис на сту диј ски про грам;
ђ. ли сту оба ве зних и из бор них сту диј ских под руч ја, од но сно пред ме та, са оквир-
ним са др жа јем; 
е. на чин из во ђе ња сту ди ја  – бо дов ну вред ност сва ког пред ме та ис ка за ну у скла ду са 
европ ским си сте мом пре но са бо до ва;
ж. вред ност док тор ске ди сер та ци је из ка за ну у ЕСПБ бо до ви ма;
з. пред у сло ве за упис по је ди них пред ме та или гру пе пред ме та;
и. на чин из бо ра пред ме та из дру гих сту диј ских про гра ма на истом или дру гом уни-
вер зи те ту;
ј. усло ве за пре ла зак са дру гих сту диј ских про гра ма у окви ру истих или срод них 
обла сти сту ди ја;
к. друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

Стан дард 2: Свр ха сту диј ског про гра ма 
Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и 
улогу у образовном систему.
Упут ства за при ме ну стан дар да 2:
2.1. Свр ха сту диј ског про гра ма је ја сно фор му ли са на.
2.2. Свр ха сту диј ског про гра ма док тор ских сту ди ја је раз вој на у ке, кри тич ког ми-
шље ња и обра зо ва ње ка дро ва оспо со бље них да са мо стал но во де ори ги нал на и на-
уч но ре ле вант на ис тра жи ва ња и раз вој но вих тех но ло ги ја и по сту па ка ко ји до при-
но се оп штем раз во ју дру штва као и да кри тич ки про це њу ју ис тра жи ва ња дру гих.
2.3. Сврха студијског програма мора бити у складу с мисијом и циљевима високош-
колске установе на којој се програм изводи.

Стан дард 3: Ци ље ви сту диј ског про гра ма
Студијски програм докторских студија има дефинисане циљеве.
Упут ства за при ме ну стан дар да 3:
3.1. Ци ље ви сту диј ског про гра ма укљу чу ју по сти за ње на уч них спо соб но сти и 
ака дем ских ве шти на, раз вој кре а тив них спо соб но сти и овла да ва ње спе ци фич ним 
прак тич ним ве шти на ма по треб ним за бу ду ћи раз вој ка ри је ре. 
3.2. Ци ље ви сту диј ског про гра ма су ускла ђе ни са са вре ме ним прав ци ма раз во ја од-
го ва ра ју ће на уч не ди сци пли не у све ту. 
3.3. Циљеви студијског програма морају бити у складу са циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи. 

Стан дард 4: Ком пе тен ци је ди пло ми ра них сту де на та
Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и 
специфичне истраживачке способности које су подређене квалитетном обављању 
стручне и научне делатности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 4:
4.1. Про грам док тор ских сту ди ја тре ба да омо гу ћи сту ден ти ма да на кон за вр ше них 
сту ди ја по се ду ју зна ња, ве шти не, раз ви је не спо соб но сти и ком пе тен ци је да:
а. са мо стал но ре ша ва ју прак тич не и те о риј ске про бле ме у обла сти у ко јој су док то-
ри ра ли и ор га ни зу ју и оства ру ју раз вој на и на уч на ис тра жи ва ња; 
б. мо гу да се укљу че у оства ре ње ме ђу на род них на уч них про је ка та; 
в. мо гу да ре а ли зу ју раз вој но вих тех но ло ги ја и по сту па ка у окви ри ма сво јих стру-
ка и да раз у ме ју и ко ри сте нај са вре ме ни ја зна ња у да тој на уч ној обла сти; 
г. кри тич ки ми сле, де лу ју кре а тив но и не за ви сно; 
д. по шту ју прин ци пе етич ког ко дек са до бре на уч не прак се; 
ђ. ко му ни ци ра ју на про фе си о нал ном ни воу у са оп шта ва њу на уч но и стра жи вач ких 
ре зул та та; 
е. на уч но и стра жи вач ке ре зул та те са оп шта ва ју на на уч ним кон фе рен ци ја ма, об ја-
вљу ју у на уч ним ча со пи си ма, кроз па тен те и но ва тех нич ка ре ше ња; 
ж. до при но се раз во ју но вих зна ња у од ре ђе ној на уч ној ди сци пли ни и на у ци уоп-
ште. 
4.2. Са вла да ва њем сту диј ског про гра ма сту дент сти че сле де ће пред мет но-спе ци-
фич не ком пе тен ци је:
а. те мељ но по зна ва ње и раз у ме ва ње ди сци пли не од го ва ра ју ће стру ке; 
б. спо соб ност ре ша ва ња про бле ма уз упо тре бу на уч них ме то да и по сту па ка; 
в. по ве зи ва ње основ них зна ња из раз ли чи тих обла сти и при ме на тих зна ња; 
г. спо соб ност пра ће ња са вре ме них до стиг ну ћа у стру ци; 
д. раз вој ве шти на и спрет но сти у упо тре би зна ња у од го ва ра ју ћем под руч ју; 
ђ. упо тре ба ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у овла да ва њу зна њи ма од-
го ва ра ју ћег под руч ја. 
4.3. Ком пе тен ци је сте че не са вла да ва њем сту диј ског про гра ма омо гу ћа ва ју сту ден-
ти ма да љи про фе си о нал ни раз вој у на у ци, обра зо ва њу, при вре ди и јав ном сек то ру.
4.4. Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националногок
вираквалификација, које предлаже Национални савет за високо образовање а усваја 
Министарство.

Стан дард 5: Ку ри ку лум
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са 
описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских 
студија.
Упут ства за при ме ну стан дар да 5:
5.1. Струк ту ра ку ри ку лу ма об у хва та рас по ред пред ме та по се ме стри ма, фонд ча со-
ва ак тив не на ста ве и број ЕСПБ бо до ва.
5.2. Ку ри ку лум са др жи де фи ни са не осно ве за са мо стал ни ис тра жи вач ки рад сту-
ден та. 
5.3. Ку ри ку лу мом се де фи ни шу оба ве зни и из бор ни пред ме ти и мо ду ли по оби му, 
са др жа ју и на чи ну ре а ли за ци је. 
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5.4. Опис пред ме та са др жи на зив, тип пред ме та, го ди ну и се ме стар сту ди ја, број 
ЕСПБ бо до ва, име на став ни ка, циљ пред ме та са оче ки ва ним ис хо ди ма (зна њи ма и 
спо соб но сти ма), пред у сло ве за по ха ђа ње пред ме та, са др жај пред ме та, пре по ру че ну 
ли те ра ту ру, ме то де из во ђе ња на ста ве, на чин про ве ре зна ња и оце њи ва ња и дру ге 
од го ва ра ју ће по дат ке. 
5.5. Број бо до ва ко ји од го ва ра из бор ним пред ме ти ма је нај ма ње 50% од укуп ног 
бро ја бо до ва ко ји од го ва ра свим пред ме ти ма сту диј ског про гра ма, укљу чу ју ћи са-
др жа је ве за не за пре но си ве ве шти не (ко му ни ка ци о не ве шти не, тим ски рад, пред у-
зет ни штво, упра вља ње про јек ти ма, етич ност, стан дар ди за ци ја, за шти та ин те лек ту-
ал не сво ји не).
5.6. Ку ри ку лу мом се бли же од ре ђу ју зах те ви ве за ни за при пре му док тор ске ди сер-
та ци је спе ци фич ни за сва ко обра зов но-на уч но по ље и обла сти уну тар по ља. 
5.7. Док тор ска ди сер та ци ја је са мо стал ни ори ги нал ни на уч ни рад сту ден та док тор-
ских сту ди ја. 
5.8. По сту пак при ја ве, из ра де и од бра не док тор ске ди сер та ци је се од ре ђу је оп штим 
ак том са мо стал не ви со ко школ ске уста но ве. 
5.9. Број бо до ва за док тор ску ди сер та ци ју ула зи у уку пан број бо до ва по треб них за 
за вр ше так док тор ских сту ди ја. 
5.10. Нај ма ње по ло ви на ЕСПБ бо до ва пред ви ђе на за ре а ли за ци ју док тор ских сту ди-
ја од но си се на док тор ску ди сер та ци ју.
5.11. Ак тив на на ста ва се са сто ји од нај ма ње 25% пре да ва ња. Пре о ста ла на ста ва је 
сту диј ски ис тра жи вач ки рад (СИР), ко ји се при про ра чу ну оп те ре ће ња на став ни ка 
де ли са 6. 
5.12. Високошколска установа мора за акредитацију докторских студија обезбедити 
акредитацију за научноистраживачки рад код одговарајућег акредитационог тела.

Стан дард 6: Ква ли тет, са вре ме ност, ре ле вант ност и ме ђу на род на уса гла ше-
ност сту диј ског про гра ма
Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у 
одговарајућем образовно-научном пољу, усаглашен је са стратешким приоритетима 
земље и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским уста-
новама у оквиру европског образовног простора.
Упут ства за при ме ну стан дар да 6:
6.1. Сту диј ски про грам ну ди сту ден ти ма нај но ви ја на уч на са зна ња из обла сти ко ју 
по кри ва и пра ти но ва оства ре ња у на у ци. 
6.2. Сту диј ски про грам је це ло вит и све о бу хва тан и уса гла шен са дру гим про гра ми-
ма ви со ко школ ске уста но ве. 
6.3. Сту диј ски про грам је су штин ски и фор мал но уса гла шен са стра те ги ја ма раз во ја 
обра зо ва ња, на у ке и стру ке у Ре пу бли ци Ср би ји.
6.4. Сту диј ски про грам је фор мал но и струк тур но уса гла шен са нај ма ње три акре-
ди то ва на ино стра на про гра ма, од ко јих су нај ма ње два из европ ског обра зов ног 
про сто ра. 
6.5. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова 
уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и на-
чина студирања. 

Стан дард 7: Упис сту де на та
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја 
науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски про-
грам докторских студија.
Упут ства за при ме ну стан дар да 7:
7.1. Број сту де на та ко ји се упи су ју на сту диј ски про грам од ре ђу је се на осно ву рас-
по ло жи вих про стор них, ка дров ских и дру гих мо гућ но сти уста но ве, при о ри те та др-
жа ве, као и про це ње них дру штве них по тре ба. 
7.2. Пра во упи са има ју кан ди да ти ко ји су оства ри ли обим сту ди ја од нај ма ње 300 
ЕСПБ бо до ва на основ ним ака дем ским и ма стер ака дем ским сту ди ја ма, од но сно 
нај ма ње 300 ЕСПБ бо до ва на за вр ше ним ин те гри са ним ака дем ским сту ди ја ма, као 
и на осно ву оства ре ног успе ха у то ку тих сту ди ја и про ве ре њи хо вог зна ња, скло-
но сти и спо соб но сти. 
7.3. Ли ца са зва њем ма ги стра на у ка мо гу се упи са ти на тре ћу го ди ну док тор ских 
ака дем ских сту ди ја у од го ва ра ју ћој обла сти.
7.4. За упис на док тор ске сту ди је нео п ход но је по зна ва ње бар јед ног стра ног је зи ка 
ко ји утвр ђу је ви со ко школ ска уста но ва.
7.5. Про це ду ра упи са је јав на.
7.6. Потребна знања, склоности и способности које се проверавају при упису на 
докторске студије, као и начин те провере објављују се у конкурсу. 

Стан дард 8: Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на осно-
ву поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. 
Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног доприноса. 
Упут ства за при ме ну стан дар да 8:
8.1. Сту ден ти са вла ђу ју сту диј ски про грам по ла га њем ис пи та, чи ме сти чу од ре ђе ни 
број ЕСПБ бо до ва. 
8.2. Број ЕСПБ бо до ва сва ког пред ме та је утвр ђен на осно ву рад ног оп те ре ће ња 
сту ден та то ком са вла ђи ва ња пред ме та, и то при ме ном уна пред при хва ће не и је дин-
стве не ме то до ло ги је за све пред ме те и све про гра ме ви со ко школ ске уста но ве. 
8.3. На пре до ва ње сва ког сту ден та оце њу је се јед ном го ди шње и пред ста вља са став-
ни део из ве шта ја о са мо вред но ва њу сту диј ског про гра ма.
8.4. Ди сер та ци ја је за вр шни део сту диј ског про гра ма док тор ских сту ди ја. Ди сер та-
ци ја пред ста вља са мо стал ни на уч но и стра жи вач ки рад. Оства ре ни на уч ни до при нос 
се оце њу је пре ма бро ју на уч них пу бли ка ци ја, па те на та или тех нич ких уна пре ђе ња. 
Уну тар обла сти се од ре ђу ју усло ви ко је је по треб но ис пу ни ти да би се при сту пи ло 
од бра ни док тор ске ди сер та ци је, на осно ву ра до ва об ја вље них или при хва ће них за 
об ја вљи ва ње у на уч ним ча со пи си ма ка те го ри са ним од стра не ми ни стар ства над ле-
жног за на у ку. 

8.5. На чин и по сту пак при пре ме и од бра не ди сер та ци је уре ђу је се оп штим ак том 
ви со ко школ ске уста но ве ко јим се де фи ни ше при хва та ње те ме за ди сер та ци ју, оце на 
ура ђе не ди сер та ци је и ис пу ње ност усло ва за при сту па ње јав ној усме ној од бра ни.
8.6. Мен тор мо же да бу де члан ко ми си је за оце ну и од бра ну док тор ске ди сер та ци је.

При род но-ма те ма тич ке на у ке
Нај ма ње је дан рад сту ден та ко ји је по ве зан са са др жа јем док тор ске ди сер та ци је, у 
ко јем је он пр ви аутор, об ја вљен je или при хва ћен за об ја вљи ва ње у ча со пи су са им-
пакт фак то ром са SCI ли сте, од но сно SCIe ли сте.
Дру штве но-ху ма ни стич ке на у ке
Нај ма ње је дан рад сту ден та ко ји је по ве зан са са др жа јем док тор ске ди сер та ци је, у 
ко јем је он пр ви аутор, об ја вљен је или при хва ћен за об ја вљи ва ње у ча со пи су са ли-
сте ча со пи са ка те го ри са них од стра не ми ни стар ства над ле жног за на у ку.
Ме ди цин ске на у ке
Нај ма ње је дан рад сту ден та ко ји је по ве зан са са др жа јем док тор ске ди сер та ци је, у 
ко јем је он пр ви аутор, об ја вљен je или при хва ћен за об ја вљи ва ње у ча со пи су са им-
пакт фак то ром са SCI ли сте, од но сно SCIe ли сте.
Тех нич ко-тех но ло шке на у ке
У пољу техничко-технолошких наука, осим у области архитектуре и урбанизма, 
најмање један рад студента који је повезан са садржајем докторске дисертације, у 
којем је он први аутор, објављен је или прихваћен за објављивање у часопису са 
импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе. У области архитектуре и урба-
низма најмање један рад студента, у којем је он први аутор, објављен је у часопису 
са SCI листе, односно SCIe листе, или припада категоријама М24, М51 и СУА1.

Стан дард 9: На став но осо бље
За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђено је наставно 
особље које има потребну научну компетентност.
Упут ства за при ме ну стан дар да 9:
9.1. Ви со ко школ ска уста но ва ко ја из во ди док тор ске сту ди је тре ба да има: 
а. ру ко во ди о ца сту диј ског про гра ма ко ји је од го во ран за ор га ни за ци ју при је ма сту-
де на та, ре а ли за ци ју на ста ве, по што ва ње за кон ских нор ми и про це ду ра ре а ли за ци је 
сту ди ја од при је ма до од бра не ра да док то ран да;
б. де фи ни са не кри те ри ју ме за из бор на став ни ка ко ји ра де са пу ним рад ним вре-
ме ном у ви со ко школ ској уста но ви и раз ви јен си стем из бо ра на став ни ка из дру гих 
на уч них ин сти ту ци ја ко ји уче ству ју у ре а ли за ци ји док тор ских сту ди ја, ко ји је у 
скла ду са за ко ном; 
в. на став ни ке чи је се ком пе тен ци је за из во ђе ње на ста ве на док тор ским сту ди ја ма 
до ка зу ју спи ском ра до ва и по да ци ма о уче шћу у до ма ћим и ме ђу на род ним на уч но-
и стра жи вач ким про јек ти ма; 
г. нај ма ње по ло ви ну на став ни ка укљу че них у на уч но и стра жи вач ке про јек те;
д. де фи ни са ну про це ду ру име но ва ња мен то ра у ко јој се про ве ра ва да ли мен тор за-
до во ља ва усло ве стан дар да.
9.2. Мен тор мо же би ти ли це иза бра но у на став на зва ња: до цент, ван ред ни про фе-
сор, ре дов ни про фе сор, про фе сор еме ри тус, од но сно на уч на зва ња: на уч ни са рад-
ник, ви ши на уч ни са рад ник и на уч ни са вет ник, као и члан СА НУ у рад ном са ста ву 
ко ји има или је имао на став но или на уч но зва ње.
9.3. Мен тор има нај ма ње пет на уч них ра до ва из од го ва ра ју ће обла сти сту диј ског 
про гра ма, об ја вље них или при хва ће них за об ја вљи ва ње у на уч ним ча со пи си ма ка-
те го ри са ним од стра не ми ни стар ства над ле жног за на у ку у прет ход них де сет го ди-
на. Мен тор мо же да во ди нај ви ше пет док то ра на да исто вре ме но.
9.4. Нај ма ње пет на став ни ка, ко ји уче ству ју на сту диј ском про гра му док тор ских 
сту ди ја, је у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном у ви со ко школ ској уста но ви. 
Од укуп ног бро ја на став ни ка нај ма ње 50% је у рад ном од но су са пу ним рад ним 
вре ме ном у ви со ко школ ској уста но ви. Од укуп ног бро ја мен то ра нај ма ње 50% је у 
рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном у ви со ко школ ској уста но ви.

При род но-ма те ма тич ке на у ке
Ком пе тент ност на став ни ка се утвр ђу је на осно ву: на уч них ра до ва об ја вље них у ме-
ђу на род ним ча со пи си ма (нај ма ње три ра да у прет ход них де сет го ди на об ја вље на 
или при хва ће на за об ја вљи ва ње у ча со пи си ма са им пакт фак то ром са SCI ли сте, 
од но сно SCIe ли сте), на уч них ра до ва об ја вље них у до ма ћим ча со пи си ма, на уч них 
ра до ва об ја вље них у збор ни ци ма са ме ђу на род них на уч них ску по ва, мо но гра фи ја, 
па те на та, уџ бе ни ка, но вих про из во да или бит но по бољ ша ног по сто је ћег про из во да.
Мен тор има нај ма ње пет ра до ва об ја вље них у прет ход них де сет го ди на у ча со пи си-
ма са им пакт фак то ром са SCI ли сте, од но сно SCIe ли сте.
Дру штве но-ху ма ни стич ке на у ке
Ком пе тент ност на став ни ка се утвр ђу је на осно ву: на уч них ра до ва об ја вље них у ме-
ђу на род ним ча со пи си ма, на уч них ра до ва об ја вље них у до ма ћим ча со пи си ма, ра-
до ва об ја вље них у збор ни ци ма са ме ђу на род них на уч них ску по ва, мо но гра фи ја, 
па те на та и уџ бе ни ка.
На ста ву на док тор ским сту ди ја ма у по љу дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка мо же да 
из во ди на став ник ко ји је у прет ход них де сет го ди на оства рио нај ма ње 12 бо до ва 
за ра до ве у ка те го ри ја ма: M11; М12; М13; М14; М21; М22; М23; М24; М31; М32; 
М33; М34 и М51.
Мен тор на док тор ским сту ди ја ма у по љу дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка мо же 
би ти на став ник ко ји је у прет ход них де сет го ди на оства рио нај ма ње 24 бо да, и то: 
 – нај ма ње 4 бо да за рад у ча со пи су са ли ста SSCI, ERIH, HE I NON LI NE и Econ Lit 
или у ча со пи су ка те го ри је М24, и 
 – нај ма ње 20 бо до ва за ра до ве у ка те го ри ја ма: M11; М12; М13; М14; М21; М22; 
М23; М24; М31; М32; М33; М34 и М51.
Ра до ви у ка те го ри ја ма: М31; М32; М33 и М34 до но се нај ви ше 20% по треб них бо-
до ва. У обла сти фи ло ло шких на у ка На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње и Ко-
ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та од ре ђу ју по себ не кри те ри ју ме за про-
це ну ре ле вант но сти пу бли ка ци ја. 
Ме ди цин ске на у ке
Ком пе тент ност на став ни ка се утвр ђу је на осно ву: на уч них ра до ва об ја вље них у ме-
ђу на род ним ча со пи си ма (нај ма ње три ра да у прет ход них де сет го ди на об ја вље на 
или при хва ће на за об ја вљи ва ње у ча со пи си ма са им пакт фак то ром са SCI ли сте,
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од но сно SCIe ли сте), на уч них ра до ва об ја вље них у до ма ћим ча со пи си ма, ра до ва 
об ја вље них у збор ни ци ма са ме ђу на род них на уч них ску по ва, мо но гра фи ја, па те на-
та, уџ бе ни ка, но вог про из во да или бит но по бољ ша ног по сто је ћег про из во да. 
Мен тор има нај ма ње пет ра до ва об ја вље них у прет ход них де сет го ди на у ча со пи си-
ма са им пакт фак то ром са SCI ли сте, од но сно SCIe ли сте.
Тех нич ко-тех но ло шке на у ке
Струч ност на став ни ка се утвр ђу је на осно ву на уч них ра до ва об ја вље них у ме ђу на-
род ним ча со пи си ма (нај ма ње три ра да у прет ход них де сет го ди на об ја вље на или 
при хва ће на за об ја вљи ва ње у ча со пи су са им пакт фак то ром са SCI ли сте, од но сно 
SCIe ли сте), на уч них ра до ва об ја вље них у до ма ћим ча со пи си ма, ра до ва об ја вље них 
у збор ни ци ма са ме ђу на род них на уч них ску по ва, мо но гра фи ја, па те на та, уџ бе ни ка, 
но вог про из во да или бит но по бољ ша ног по сто је ћег про из во да, но ве биљ не сор те, 
но ве сор те сто ке и но ве тех но ло ги је.
Мен тор има нај ма ње пет ра до ва об ја вље них у прет ход них де сет го ди на у ча со пи си-
ма са им пакт фак то ром са SCI ли сте, од но сно SCIe ли сте. 
У обла сти ар хи тек ту ре и ур ба ни зма при ме њу ју се по себ ни кри те ри ју ми, ускла ђе ни 
са спе ци фич но шћу ове обла сти, укљу чу ју ћи и струч но-умет нич ке ра до ве за обла-
сти ар хи тек ту ре и ур ба ни зма од ме ђу на род ног зна ча ја (СУА1).
На ста ву на док тор ским сту ди ја ма у обла сти ар хи тек ту ре и ур ба ни зма мо же да из-
во ди на став ник ко ји је оства рио нај ма ње 12 бо до ва за ра до ве у ка те го ри ја ма: M11; 
М12; М13; М14; М21; М22; М23; М24; СУА1, М31; М32; М33; М34 и М51.
Мен тор на док тор ским сту ди ја ма у обла сти ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, мо же би ти 
на став ник ко ји је у прет ход них де сет го ди на оства рио нај ма ње 24 бо да и то: 
 – нај ма ње 10 бо до ва за ра до ве у ча со пи су са SCI ли сте или у ча со пи су ка те го ри је 
М24 или из ка те го ри је СУА1;
 – нај ма ње 14 бо до ва за ра до ве у ка те го ри ја ма: M11; М12; М13; М14; М21; 
М22;М23; М24; СУА1; М31; М32; М33; М34 и М51.
Ра до ви из ка те го ри ја: М31; М32; М33 и М34 до но се нај ви ше 20% по треб них бо-
до ва. 
У вредновању резултата примењиваће се Правилник о поступку и начину вредно-
вања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача у 
складу са Законом о научноистраживачкој делатности.

Стан дард 10: Ор га ни за ци о на и ма те ри јал на сред ства
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 
студијског програма докторских студија и броју студената који се уписују.
Упут ства за при ме ну стан дар да 10:
10.1. Ви со ко школ ска уста но ва има план и бу џет ко ји су пред ви ђе ни за ре а ли за ци ју 
на уч но и стра жи вач ког ра да.
10.2. Сред ства за ре а ли за ци ју сту ди ја мо ра ју би ти обез бе ђе на.
10.3. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма ко ри шће ње опре ме ко ја је по-
треб на за на уч но и стра жи вач ки рад, са мо стал но или у са рад њи са дру гим ин сти ту-
ци ја ма, што до ку мен ту је ли стом опре ме са од го ва ра ју ћим ка рак те ри сти ка ма.
10.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма ко ри шће ње опре ме или при-
ступ опре ми ко ја је по треб на за на уч но и стра жи вач ки рад на осно ву уго во ра о са-
рад њи са дру гим од го ва ра ју ћим уста но ва ма.
10.5. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је ко ри шће ње би бли о теч ког фон да из сво јих 
или дру гих из во ра, у оби му по треб ном за оства ре ње про гра ма док тор ских сту ди ја. 
Сту ден ти док тор ских сту ди ја има ју при ступ ба за ма по да та ка ко је су нео п ход не за 
из ра ду док тор ских ди сер та ци ја и за на уч но и стра жи вач ки рад.
10.6. За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за 
извођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за експеримен-
тални рад, као и савремена опрема.

Стан дард 11: Кон тро ла ква ли те та
За студијски програм докторских студија високошколска установа редовно и систе-
матично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом про-
вером квалитета.
Упут ства за при ме ну стан дар да 11:
11.1. Кон тро ла ква ли те та сту диј ског про гра ма под ра зу ме ва ре дов но и си сте ма тич но 
пра ће ње, као и пред у зи ма ње ме ра за уна пре ђе ње ква ли те та у сле де ћим ње го вим 
еле мен ти ма: ку ри ку лум, на ста ва, ре зул та ти на уч но и стра жи вач ког ра да про ис те кли 
из док тор ских ди сер та ци ја, на став ни ци, мен то ри и ефи ка сност сту ди ја.
11.2. Уста но ва сво јим ак ти ма обез бе ђу је пра ће ње ква ли те та док тор ских ди сер та ци-
ја и спре ча ва ње пла ги ја ри зма.
11.3. Кон тро ла ква ли те та про гра ма се оба вља у уна пред од ре ђе ним вре мен ским пе-
ри о ди ма у скла ду са за ко ном.
11.4. У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога студе-
ната и њихова оцена квалитета програма.

Стан дард 12: Јав ност у ра ду
Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и док-
торске дисертације као завршног рада докторских студија.
Упут ства за при ме ну стан дар да 12:
12.1. Уста но ва је ду жна да уста но ви ди ги тал ни ре по зи то ри јум у ко јем се трај но 
чу ва ју елек трон ске вер зи је од бра ње них док тор ских ди сер та ци ја, за јед но са из ве-
шта јем ко ми си је за оце ну ди сер та ци је, по да ци ма о мен то ру и са ста ву ко ми си је и 
по да ци ма о на уч ним ра до ви ма кан ди да та чи је је об ја вљи ва ње би ло пред у слов за 
од бра ну, као и да све по дат ке учи ни јав но до ступ ним на сво јој зва нич ној веб стра-
ни ци.
12.2. Установа је дужна да податке о менторима, заједно са подацима о њиховој 
компетентности и претходним менторствима, учини јавно доступним на својој 
званичној веб страници.

Стан дард 13: Сту ди је на свет ском је зи ку
Високошколска установа може организовати студијски програм докторских студија 
на светском језику за сваку област и свако образовно-научно поље, ако поседује 
људске и материјалне ресурсе који омогућују да се наставни садржај може оствари-
ти у складу са стандардима. 
Упут ства за при ме ну стан дар да 13:
13.1. Kaда се на ста ва из во ди на свет ском је зи ку на став ни ци и са рад ни ци мо ра ју 
има ти од го ва ра ју ће ком пе тен ци је за из во ђе ње на ста ве на том је зи ку.
13.2. За из во ђе ње на ста ве на свет ском је зи ку уста но ва обез бе ђу је ми ни мал но 100 
би бли о теч ких је ди ни ца на том је зи ку.
13.3. Уста но ва обез бе ђу је на став ни ма те ри ја ли и учи ла на је зи ку на ко јем се из во ди 
на ста ва.
13.4. Слу жбе ко је ра де са сту ден ти ма мо ра ју би ти оспо со бље не за да ва ње услу га на 
свет ском је зи ку.
13.5. Јав не ис пра ве и ад ми ни стра тив на до ку мен та ци ја се из да ју на обра сцу ко ји је 
штам пан дво је зич но, на срп ском је зи ку ћи ри лич ним пи смом и на је зи ку и пи сму на 
ко јем се из во ди на ста ва.
13.6. Сту ден ти мо ра ју по се до ва ти за до во ља ва ју ће је зич ке ком пе тен ци је из свет ског 
је зи ка на ко јем се из во ди сту диј ски про грам.
13.7. Сту диј ски про грам на свет ском је зи ку се акре ди ту је као по се бан сту диј ски 
про грам, ако се из во ди са мо на том је зи ку.
13.8. Уко ли ко је сту диј ски про грам акре ди то ван за из во ђе ње на срп ском и на јед ном 
свет ском је зи ку, у про ра чу ну оп те ре ће ња на став ни ка и са рад ни ка, као и при од ре-
ђи ва њу по треб ног про сто ра, узи ма се у об зир уку пан број сту де на та на оба је зи ка. 
Ова кви про гра ми тре ти ра ју се као је дан сту диј ски про грам.
13.9. Установа за акредитацију студијског програма на српском и светском језику 
подноси превод свих стандарда, додатак дипломи, књигу предмета и књигу настав-
ника и на светском језику.

Стан дард 14: За јед нич ки сту диј ски про грам
Под за јед нич ким сту диј ским про гра мом (ЗС-про грам) под ра зу ме ва се сту диј ски 
про грам за сти ца ње свих об ли ка за јед нич ких ди пло ма ко ји ор га ни зу ју и из во де ви-
ше ви со ко школ ских уста но ва са ста ту сом прав ног ли ца.
Заједнички студијски програми воде стицању заједничке дипломе, двоструке (две) 
дипломе, или једне дипломе коју издаје установа одређена међусобним споразумом 
установа учесница.
Упут ства за при ме ну стан дар да 14:
14.1. ЗС-про гра ми се мо гу ор га ни зо ва ти из јед не или из ви ше обла сти (ИМТ сту-
диј ски про гра ми). За јед нич ки сту диј ски про грам мо гу да из во де акре ди то ва не ви-
со ко школ ске уста но ве. Уко ли ко је не ка од ви со ко школ ских уста но ва ре ги стро ва на у 
дру гој зе мљи, она мо ра би ти акре ди то ва на у тој зе мљи.
14.2. Ви со ко школ ске уста но ве ко је ор га ни зу ју и из во де ЗС-про грам скла па ју уго вор 
ко јим се  ре гу ли шу сви еле мен ти нео п ход ни за ре а ли за ци ју сту диј ског про гра ма.
14.3. Две или ви ше ви со ко школ ских уста но ва мо гу под не ти зах тев за акре ди та ци ју 
ЗС-про гра ма ако за јед но обез бе ђу ју да ви ше од 70% ча со ва ак тив не на ста ве на сту-
диј ском про гра му др же на став ни ци у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном. 
Ма те ри јал за акре ди та ци ју је је дин ствен, та ко да зах тев за акре ди та ци ју за јед но 
под но се све укљу че не ви со ко школ ске уста но ве. У до ку мен та ци ји за акре ди та ци-
ју по треб но је на ве сти све еле мен те ко ји де фи ни шу уче шће сва ке ви со ко школ ске 
уста но ве у ре а ли за ци ји сту диј ског про гра ма.
14.4. ЗС-про гра ми се оства ру ју у се ди шти ма акре ди то ва них ви со ко школ ских уста-
но ва, при че му се пре ци зно де фи ни шу де ло ви сту диј ског про гра ма ко ји се ре а ли зу-
ју у по је ди ним се ди шти ма.
14.5. Кон курс за упис сту де на та на ЗС-про гра ме за јед нич ки об ја вљу ју акре ди то ва не 
ви со ко школ ске уста но ве.
14.6. Ди пло му и до да так ди пло ми пот пи су ју овла шће на ли ца акре ди то ва них ви-
со ко школ ских уста но ва ко је уче ству ју у ре а ли за ци ји ЗС-про гра ма у слу ча ју за јед-
нич ке ди пло ме, од но сно ли ца ко ја су овла шће на да пот пи су ју дво стру ку ди пло му, 
од но сно овла шће но ли це уста но ве ко ја по спо ра зу му уче сни ка у про гра му из да је 
јед ну ди пло му.
14.7. Диплома и додатак дипломи се издају на прописаном обрасцу на српском 
језику ћириличким писмом, на језику организатора заједничког програма и на 
енглеском језику.

Стан дард 15: ИМТ сту диј ски про грам
Под ИМТ студијским програмима подразумевају се интердисциплинарни, мулти-
дисциплинарни и трансдисциплинарни студијски програми који обухватају мате-
рију из две или више области из истог или различитих научних поља.
Упут ства за при ме ну стан дар да 15:
15.1. Зах тев за акре ди та ци ју ИМТ сту диј ског про гра ма мо же под не ти јед на или ви-
ше ви со ко школ ских уста но ва ко је мо ра ју има ти уве ре ње о акре ди та ци ји.
15.2. Струч не, ака дем ске и на уч не на зи ве, пред ла же под но си лац зах те ва за акре ди-
та ци ју ИМТ сту диј ског про гра ма ко ји упу ћу је на акре ди та ци ју. 
15.3. У по ступ ку акре ди та ци је сту диј ског про гра ма фор му ли ше се и од го ва ра ју ћи 
ИМТ струч ни, ака дем ски, од но сно на уч ни на зив, ко ји утвр ђу је На ци о нал ни са вет 
за ви со ко обра зо ва ње на пред лог Кон фе рен ци је уни вер зи те та Ср би је и Кон фе рен-
ци је ака де ми ја стру ков них сту ди ја Ср би је. Та ко утвр ђен на зив се на во ди у ре ше њу 
о акре ди та ци ји.
15.4. При ли ком фор му ли са ња струч них, ака дем ских и на уч них на зи ва ко ји се сти чу 
за вр шет ком ИМТ сту ди ја, ко ри сти се ком би на ци ја це ли не или де ло ва две нај ва жни-
је обла сти ко је чи не да ти ин тер ди сци пли нар ни про грам.
15.5. Две најважније области и њихов редослед у називу утврђују се на основу 
броја ЕСПБ бодова које дате области имају у студијском програму.
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СТАН ДАР ДИ ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ СТУ ДИЈ СКИХ  

ПРО ГРА МА ДОК ТОР СКИХ СТУ ДИ ЈА УМЕТ НО СТИ

По се бан стан дард: Ком пе тент ност ви со ко школ ске уста но ве 
за ре а ли за ци ју док тор ских сту ди ја умет но сти

Стан дард 1: Струк ту ра сту диј ског про гра ма
Стан дард 2: Свр ха сту диј ског про гра ма
Стан дард 3: Ци ље ви сту диј ског про гра ма
Стан дард 4: Ком пе тен ци је ди пло ми ра них сту де на та
Стан дард 5: Ку ри ку лум
Стан дард 6: Ква ли тет, са вре ме ност и ме ђу на род на уса гла-

ше ност сту диј ског про гра ма
Стан дард 7: Упис сту де на та
Стан дард 8: Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та
Стан дард 9: На став но осо бље
Стан дард 10: Ор га ни за ци о на и ма те ри јал на сред ства
Стан дард 11: Кон тро ла ква ли те та
Стан дард 12: Јав ност у ра ду
До дат ни стан дар ди за сту диј ске про гра ме ко ји се из во де 

на свет ском је зи ку, за за јед нич ке про гра ме и за ИМТ про гра ме
Стан дард 13: Сту ди је на свет ском је зи ку
Стан дард 14: За јед нич ки сту диј ски про грам
Стан дард 15: ИМТ про грам

По се бан стан дард: Ком пе тент ност ви со ко школ ске уста но ве за ре а ли за ци ју 
док тор ских сту ди ја умет но сти 
Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских 
студија уметности на основу показатеља који се односе на уметнички, уметничко-
истраживачки и теоријски рад.
Упут ствa за при ме ну по себ ног стан дар да:
1. Ви со ко школ ска уста но ва има крат ко роч ни и ду го роч ни про грам ра да.
2. Спо соб ност ви со ко школ ске уста но ве се ме ри и на осно ву:
а. бро ја док тор ских умет нич ких про је ка та и ма ги стар ских или ма стер ра до ва у по-
љу умет но сти од бра ње них у ви со ко школ ској уста но ви за област за ко ју се сту диј-
ски про грам акре ди ту је, има ју ћи у ви ду од нос бро ја док тор ских умет нич ких про је-
ка та и ма ги стар ских те за у по љу умет но сти пре ма бро ју ди пло ми ра них сту де на та 
и сту де на та ко ји су за вр ши ли ма стер, од но сно ин те гри са не сту ди је у прет ход ном 
пе то го ди шњем пе ри о ду; 
б. од но са бро ја на став ни ка и бро ја на став ни ка ко ји су укљу че ни у умет нич ко-ис-
тра жи вач ке про јек те;
в. оства ре не са рад ње са срод ним ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма кул ту ре и умет но сти 
у зе мљи и све ту.
3. Уста но ва има на став ни ке са од го ва ра ју ћим ре фе рен ца ма и ис ку ством у ра ду, као 
и оста ле ре сур се на ни воу од го ва ра ју ћем за обра зо ва ње нај ви шег сте пе на.
4. Ви со ко школ ска уста но ва има на став ни ке ан га жо ва не са пу ним рад ним вре ме ном 
ко ји су би ли мен то ри у из ра ди ма ги стар ских или ма стер ра до ва у по љу умет но сти 
и док тор ских умет нич ких про је ка та из умет нич ке обла сти за ко ји се сту диј ски про-
грам акре ди ту је.
5. Установа остварује мастер и основне студије из уметничке области за коју се сту-
дијски програм акредитује.

Стан дард 1: Струк ту ра сту диј ског про гра ма
Докторске студије уметности имају најмање 180 ЕСПБ бодова уз претходно оства-
рени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер 
академским студијама, односно на завршеним интегрисаним академским студија-
ма. Уметнички пројекат је завршни део студијског програма докторских студија 
уметности. 
Упут ствo за при ме ну стан дар да 1:
1.1. Сва ки сту диј ски про грам са др жи ја сно на ве де не сле де ће еле мен те (ко ји се де-
таљ но ис ка зу ју у од го ва ра ју ћим стан дар ди ма):
а. на зив сту диј ског про гра ма; 
б. ци ље ве сту диј ског про гра ма;
в. ис ход сту диј ског про гра ма;
г. на зив ди пло ме;
д. усло ве за упис на сту диј ски про грам;
ђ. ли сту оба ве зних и из бор них сту диј ских под руч ја, од но сно пред ме та, са оквир-
ним са др жа јем;
е. на чин из во ђе ња сту ди ја  – бо дов на вред ност сва ког пред ме та ис ка за на у скла ду са 
европ ским си сте мом пре но са бо до ва;
ж. вред ност док тор ског умет нич ког про јек та ис ка за ну бро јем ЕСПБ бо до ва;
з. пред у сло ве за упис по је ди них пред ме та или гру пе пред ме та;
и. на чин из бо ра пред ме та из дру гих сту диј ских про гра ма;
ј. усло ве за пре ла зак са дру гих сту диј ских про гра ма у окви ру истих или срод них 
обла сти сту ди ја;
к. друга питања од значаја за извођење студијског програма.

Стан дард 2: Свр ха сту диј ског про гра ма
Студијски програм докторских студија уметности има јасно дефинисану и објавље-
ну сврху у образовном систему.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 2:
2.1. Свр ха сту диј ског про гра ма је ја сно и не дво сми сле но фор му ли са на.
2.2. Свр ха сту диј ског про гра ма док тор ских сту ди ја је раз вој умет но сти, кри тич ког и 
те о риј ског ми шље ња и обра зо ва ње струч ња ка спо соб них да са мо стал но во де умет-
нич ка ис тра жи ва ња, до при но се оп штем раз во ју дру штва, као и да кри тич ки про це-
њу ју ис тра жи ва ња дру гих.
2.3. Сврха студијског програма мора бити у складу са мисијом и циљевима висо-
кошколске установе на којој се програм изводи.

Стан дард 3: Ци ље ви сту диј ског про гра ма
Студијски програм докторских студија уметности има јасно дефинисане и објавље-
не циљеве.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 3:
3.1. Ци ље ви сту диј ског про гра ма укљу чу ју по сти за ње умет нич ких спо соб но сти и 
ака дем ских ве шти на, раз вој кре а тив них спо соб но сти и овла да ва ње спе ци фич ним 
прак тич ним ве шти на ма по треб ним за бу ду ћи раз вој ка ри је ре.
3.2. Ци ље ви сту диј ског про гра ма док тор ских сту ди ја умет но сти су ускла ђе ни са са-
вре ме ним прав ци ма раз во ја од го ва ра ју ће умет нич ке обла сти у све ту.
3.3. Циљеви студијског програма морају бити у складу са циљевима високошколске 
установе на којој се програм изводи.

Стан дард 4: Ком пе тен ци је свр ше них сту де на та
Савладавањем студијског програма докторских студија уметности студент стиче 
опште и специфичне истраживачке способности које су подређене квалитетном 
обављању уметничке, теоријске и стручне делатности.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 4:
4.1. Про грам док тор ских сту ди ја тре ба да омо гу ћи сту ден ти ма да на кон за вр ше них 
сту ди ја по се ду ју зна ња, ве шти не и ви со ко раз ви је не спо соб но сти:
а. ори ги нал ног до при но са умет но сти и уна пре ђе ња кул тур ног и ци ви ли за циј ског 
окру же ња;
б. да се укљу че у оства ре ње ме ђу на род них умет нич ких про је ка та;
в. развијањa но вих тех но ло ги ја и по сту па ка у окви ри ма сво јих умет нич ких обла сти 
и разумевањa и употребe нај са вре ме ни јих зна ња у тој умет нич кој обла сти; 
г. су ве ре ног вла да ња ме то ди ма, по ступ ци ма и про це си ма умет нич ког и те о риј ског 
из ра жа ва ња и ис тра жи ва ња;
д. пи са ња у ака дем ском сти лу, фор ми ра ња до след них ар гу ме на та и ар ти ку ла ци је 
иде ја;
ђ. раз во ја кри тич ког и са мо кри тич ког ми шље ња и при сту па;
е. раз во ја ко му ни ка ци о них спо соб но сти и спрет но сти, као и са рад ње са ужим со ци-
јал ним и ме ђу на род ним окру же њем;
ж. по што ва ња прин ци па про фе си о нал не ети ке.
4.2. Са вла да ва њем сту диј ског про гра ма сту дент сти че сле де ће пред мет но-спе ци-
фич не спо соб но сти:
а. кре а тив ног и не за ви сног де ло ва ња и кри тич ког ми шље ња; 
б. те мељ ног по зна ва ња и раз у ме ва ња ди сци пли не од го ва ра ју ће стру ке;
в. ре ша ва ња кон крет них про бле ма уз упо тре бу умет нич ких ме то да и по сту па ка;
г. по ве зи ва ња основ них зна ња из раз ли чи тих обла сти и њи хо ве при ме не;
д. пра ће ња и при ме не но ви на у стру ци;
ђ. раз во ја ве шти на и спрет но сти у упо тре би зна ња у од го ва ра ју ћем под руч ју;
е. упо тре бе ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у овла да ва њу зна њи ма из 
од го ва ра ју ћег под руч ја.
4.3. Ком пе тен ци је сте че не са вла да ва њем сту диј ског про гра ма омо гу ћа ва ју сту ден-
ти ма да љи про фе си о нал ни раз вој у умет но сти, обра зо ва њу, при вре ди и јав ном сек-
то ру.
4.4. Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националногок
вираквалификација, које предлаже Национални савет за високо образовање а усваја 
Министарство.

Стан дард 5: Ку ри ку лум
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са 
описом, као и докторски уметнички пројекат који је завршни део студијског програ-
ма докторских студија уметности.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 5:
5.1. Струк ту ра ку ри ку лу ма об у хва та рас по ред пред ме та по се ме стри ма, фонд ча со-
ва ак тив не на ста ве и број ЕСПБ бо до ва.
5.2. Ку ри ку лум са др жи де фи ни са не осно ве за са мо стал ни ис тра жи вач ки рад сту-
ден та.
5.3. Ку ри ку лу мом се де фи ни шу оба ве зни и из бор ни пред ме ти и мо ду ли по оби му, 
са др жа ју и на чи ну ре а ли за ци је.
5.4. Опис пред ме та са др жи на зив, тип пред ме та, го ди ну и се ме стар сту ди ја, број 
ЕСПБ бо до ва, име на став ни ка, циљ пред ме та са оче ки ва ним ис хо ди ма (зна њи ма и 
спо соб но сти ма), пред у сло ве за по ха ђа ње пред ме та, са др жај пред ме та, пре по ру че ну 
ли те ра ту ру, ме то де из во ђе ња на ста ве, на чин про ве ре зна ња и оце њи ва ња и дру ге 
од го ва ра ју ће по дат ке.
5.5. Број бо до ва ко ји од го ва ра из бор ним пред ме ти ма је нај ма ње 20% од укуп ног 
бро ја бо до ва ко ји од го ва ра свим пред ме ти ма сту диј ског про гра ма.
5.6. Струк ту ра сту диј ског про гра ма на сту ди ја ма у по љу умет но сти са др жи сле де ће 
гру пе пред ме та из ра же не бро јем ЕСПБ бо до ва: умет нич ке, те о риј ско-умет нич ке и 
оста ле, за сту пље не у про цен ти ма при ме ре ним раз ли чи тим умет нич ким обла сти ма.
5.7. Док тор ски умет нич ки про јект је за вр шни део сту диј ског про гра ма док тор ских 
сту ди ја умет но сти. Док тор ски умет нич ки про јект је са мо стал ни ори ги нал ни умет-
нич ки рад и са сто ји из уметничкогпројекта и писаногделарада. Умет нич ки про-
јект пред ста вља умет нич ки рад јав но при ка зан у фор ми из ло жбе, јав ног из во ђе ња, 
пу бли ка ци је или не ке дру ге вр сте умет нич ког до стиг ну ћа. Пи са ни део ра да пред-
ста вља ре зул тат те мељ ног ту ма че ња ис тра же ног умет нич ког про јек та и те о риј ске 
те ме ко ја је у ди ја ло шкој ве зи са умет нич ким до стиг ну ћем. Умет нич ки про јект и 
пи са ни део ра да са од го ва ра ју ћим при ло зи ма мо ра ју би ти јав но об ја вље ни и де фи-
ни са ни при ме ре но до стиг ну ћи ма и ис ку стви ма у обра зо ва њу у раз ли чи тим умет-
нич ким обла сти ма као што су: драм ске и ауди о ви зу ел не умет но сти, ли ков не умет-
но сти, му зич ка умет ност, при ме ње не умет но сти и ди зајн.
5.8. Најмање половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију докторских студија 
односи се на докторскиуметничкипројекат.
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Стан дард 6: Ква ли тет, са вре ме ност и ме ђу на род на уса гла ше ност сту диј ског 
про гра ма
Студијски програм прати савремене светске токове уметности и упоредив је са 
сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европ-
ског и светског образовног простора.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 6:
6.1. Сту диј ски про грам ну ди сту ден ти ма нај но ви ја са зна ња у умет но сти и те о ри ји 
умет но сти.
6.2. Сту диј ски про грам је це ло вит и све о бу хва тан и уса гла шен са дру гим про гра ми-
ма ви со ко школ ске уста но ве.
6.3. Сту диј ски про грам је су штин ски и фор мал но уса гла шен са стра те ги ја ма раз во ја 
обра зо ва ња, умет но сти и кул ту ре у Ре пу бли ци Ср би ји.
6.4. Сту диј ски про грам је упо ре див са нај ма ње три акре ди то ва на ино стра на про гра-
ма, од ко јих су нај ма ње два из европ ског обра зов ног про сто ра.
6.5. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова 
уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и на-
чина студирања. 

Стан дард 7: Упис сту де на та
Високошколска установа, у складу са друштвеним потребама и потребама развоја 
уметности, образовања и културе и својим ресурсима, уписује студенте на сту-
дијски програм докторских студија уметности.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 7:
7.1. Број сту де на та ко ји се упи су је на сту диј ски про грам од ре ђу је се на осно ву рас-
по ло жи вих ка дров ских, про стор них и дру гих мо гућ но сти уста но ве, као и про це ње-
них дру штве них по тре ба.
7.2. Пра во упи са има ју кан ди да ти ко ји су оства ри ли обим сту ди ја од нај ма ње 300 
ЕСПБ бо до ва на основ ним ака дем ским и ма стер ака дем ским сту ди ја ма, од но сно 
нај ма ње 300 ЕСПБ бо до ва на за вр ше ним ин те гри са ним основ ним и ма стер ака дем-
ским сту ди ја ма, као и на осно ву оства ре ног успе ха у то ку тих сту ди ја и про ве ре 
њи хо вог зна ња, скло но сти и спо соб но сти.
7.3. Ли ца са зва њем ма ги стра умет но сти мо гу се упи са ти на тре ћу го ди ну док тор-
ских сту ди ја умет но сти у од го ва ра ју ћој обла сти.
7.4. За упис на док тор ске сту ди је нео п ход но је по зна ва ње бар јед ног стра ног је зи ка 
ко ји утвр ђу је ви со ко школ ска уста но ва.
7.5. Про це ду ра упи са је јав но до ступ на и ком пе ти тив на.
7.6. Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису на док-
торске студије уметности као и начин те провере објављују се у конкурсу.

Стан дард 8: Оце њи ва ње и на пре до ва ње сту де на та
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на осно-
ву извршавања предиспитних обавеза и полагањем испита. Докторски уметнички 
пројекат се оцењује на основу показатеља његовог уметничког доприноса.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 8:
8.1. Сту дент са вла ђу је сту диј ски про грам кон ти ну и ра ним ра дом то ком се ме стра и 
по ла га њем ис пи та чи ме сти че од ре ђе ни број ЕСПБ бо до ва.
8.2. Оце њи ва ње се вр ши по уна пред об ја вље ним кри те ри ју ми ма.
8.3. На пре до ва ње сва ког сту ден та кон ти ну и ра но се пра ти и оце њу је то ком го ди не и 
пред ста вља са став ни део из ве шта ја о са мо вред но ва њу сту диј ског про гра ма.
8.4. Док тор ски умет нич ки про је кат је за вр шни део сту диј ског про гра ма док тор ских 
сту ди ја умет но сти. Док тор ски умет нич ки про је кат пред ста вља са мо стал ни ори ги-
нал ни умет нич ки рад. Уну тар обла сти се од ре ђу ју усло ви ко је је по треб но ис пу ни-
ти да би се при сту пи ло од бра ни док тор ског умет нич ког про јек та.
8.5. На чин и по сту пак при пре ме и од бра не док тор ског умет нич ког про јек та уре ђу-
је се оп штим ак том ви со ко школ ске уста но ве ко јим се де фи ни ше при хва та ње те ме, 
оце на ура ђе ног про јек та и ис пу ње ност усло ва за при сту па ње јав ној од бра ни.
8.6. Ментор је, по правилу, члан комисије за оцену и одбрану докторскогуметнич
когпројекта.

Стан дард 9: На став но осо бље
За реализацију студијског програма докторских студија уметности обезбеђено је 
наставно особље које има потребне уметничке и стручне способности.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 9:
9.1. Ви со ко школ ска уста но ва ко ја из во ди док тор ске сту ди је тре ба да има:
а. ру ко во ди о ца сту диј ског про гра ма ко ји је од го во ран за ор га ни за ци ју при је ма сту-
де на та, ре а ли за ци ју на ста ве, по што ва ње за кон ских нор ми и про це ду ра ре а ли за ци је 
сту ди ја од при је ма до од бра не ра да док то ран да;
б. де фи ни са не кри те ри ју ме и раз ви јен си стем за из бор на став ни ка ко ји ра де у ви со-
ко школ ској уста но ви и раз ви јен си стем из бо ра на став ни ка из дру гих ин сти ту ци ја, 
ко ји уче ству ју у ре а ли за ци ји док тор ских сту ди ја, ко ји је у скла ду са за ко ном;
в. на став ни ке чи је се ком пе тен ци је за из во ђе ње на ста ве на док тор ским сту ди ја ма 
до ка зу ју спи ском ра до ва (де сет нај зна чај ни јих ра до ва у прет ход них де сет го ди на) и 
по да ци ма о уче шћу у до ма ћим и ме ђу на род ним умет нич ким про јек ти ма; 
г. де фи ни са ну про це ду ру име но ва ња мен то ра у ко јој се про ве ра ва да ли мен тор за-
до во ља ва усло ве стан дар да.
9.2. Мен тор мо же би ти док тор умет но сти, ре дов ни про фе сор, про фе сор еме ри тус, 
као и члан СА НУ у рад ном са ста ву ко ји има или је имао је на став но зва ње из од-
го ва ра ју ће умет нич ке обла сти из ко је је сту диј ски про грам или мо дул и умет нич ки 
про је кат.
9.3. Мен тор има нај ма ње пет ре а ли зо ва них умет нич ких про је ка та из од го ва ра ју ће 
обла сти сту диј ског про гра ма у прет ход них де сет го ди на. Мен тор мо же да во ди нај-
ви ше пет док то ра на да исто вре ме но.
9.4. Минимални број наставника који учествује на студијском програму докторских 
студија је пет наставника у радном односу са пуним или непуним радним временом 
у високошколској установи. Од укупног броја наставника најмање  50% је у радном 
односу са пуним радним временом у високошколској установи. Од укупног броја 
ментора најмање 50% је у радном односу са пуним радним временом у високош-
колској установи.

Стан дард 10: Ор га ни за ци о на и ма те ри јал на сред ства
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 
студијског програма докторских студија уметности и броју студената који се упи-
сују.
Упут ствa за при ме ну стан дар да 10:
10.1. Ви со ко школ ска уста но ва има крат ко роч ни и ду го роч ни план и бу џет ко ји су 
пред ви ђен за ре а ли за ци ју умет нич ког и ис тра жи вач ког ра да.
10.2. Сред ства за ре а ли за ци ју док тор ских сту ди ја мо гу би ти обез бе ђе на у са рад њи 
са дру гим ви со ко школ ским уста но ва ма, уста но ва ма у кул ту ри и ме ђу на род ним ор-
га ни за ци ја ма.
10.3. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма ко ри шће ње опре ме ко ја је по-
треб на за умет нич ко-ис тра жи вач ки рад, што до ку мен ту је ли стом опре ме са од го ва-
ра ју ћим ка рак те ри сти ка ма.
10.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма ко ри шће ње опре ме или при-
ступ опре ми ко ја је по треб на за умет нич ко-ис тра жи вач ки рад на осно ву уго во ра о 
са рад њи са дру гим од го ва ра ју ћим уста но ва ма.
10.5. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је ко ри шће ње би бли о теч ког фон да из сво-
јих или дру гих из во ра (књи ге, мо но гра фи је, на уч ни ча со пи си, дру га пе ри о дич на 
из да ња, ви де о те ку, фо но те ку итд.) у оби му по треб ном за оства ре ње про гра ма док-
тор ских сту ди ја умет но сти. Сту ден ти док тор ских сту ди ја има ју при ступ ба за ма по-
да та ка ко је су нео п ход не за из ра ду док тор ских умет нич ких про је ка та и за умет нич-
ко-ис тра жи вач ки рад.
10.6. За извођење студијског програма обезбеђен је одговарајући простор за из-
вођење наставе, одговарајући лабораторијски простор неопходан за практичан рад 
и опрема базирана на савременим информационо-комуникационим технологијама. 

Стан дард 11: Кон тро ла ква ли те та 
За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спро-
води контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета. 
Упут ствa за при ме ну стан дар да 11:
11.1. Кон тро ла ква ли те та сту диј ског про гра ма под ра зу ме ва ре дов но и си сте ма тич но 
пра ће ње и пред у зи ма ње ме ра за уна пре ђе ње ква ли те та у сле де ћим ње го вим еле-
мен ти ма: ку ри ку лу му, на ста ви, на став ни ци ма и мен то ри ма и ефи ка сно сти сту ди ја.
11.2. Уста но ва сво јим ак ти ма обез бе ђу је пра ће ње ква ли те та док тор ских умет нич-
ких про је ка та и спре ча ва ње пла ги ја ри зма.
11.3. Кон тро ла ква ли те та про гра ма се оба вља у уна пред од ре ђе ним вре мен ским пе-
ри о ди ма у скла ду са за ко ном.
11.4. У контроли квалитета и оцени студијског програма обезбеђена је активна уло-
га студената.

Стан дард 12: Јав ност у ра ду
Високошколска установа обезбеђује јавну доступност студијског програма и док-
торског уметничког пројекта као завршног рада уметничких докторских студија.
Упут ство за при ме ну стан дар да 12:
12.1. Уста но ва је ду жна да уста но ви ди ги тал ни ре по зи то ри јум у ко јем се трај но 
чу ва ју елек трон ске вер зи је од бра ње них док тор ских умет нич ких про је ка та, пи са ни 
део са пра те ћом до ку мен та ци јом (фо то до ку мен та ци ја, ви део или аудио до ку мен та-
ци ја), за јед но са из ве шта јем ко ми си је за оце ну ра да, по да ци ма о мен то ру и са ста ву 
ко ми си је и по да ци ма о ра до ви ма кан ди да та чи је је јав но пре зен то ва ње би ло пред-
у слов за од бра ну, као и да све по дат ке учи ни јав но до ступ ним на сво јој зва нич ној 
веб стра ни ци.
12.2. Установа је дужна да податке о менторима, заједно са подацима о њиховој 
компетентности и претходним менторствима, учини јавно доступним на својој 
званичној веб страници.

Стан дард 13: Сту ди је на свет ском је зи ку
Високошколска установа може организовати студијски програм докторских сту-
дија уметности на светском језику за сваку област у пољу уметности, ако поседује 
људске и материјалне ресурсе који омогућују да се наставни садржај може оствари-
ти у складу са стандардима. 
Упут ства за при ме ну стан дар да 13:
13.1. Kaда се на ста ва из во ди на свет ском је зи ку на став ни ци мо ра ју има ти од го ва ра-
ју ће ком пе тен ци је за из во ђе ње на ста ве на том је зи ку.
13.2. За из во ђе ње на ста ве на свет ском је зи ку уста но ва обез бе ђу је ми ни мал но 100 
би бли о теч ких је ди ни ца на том је зи ку.
13.3. Уста но ва обез бе ђу је на став ни ма те ри ја ли и учи ла на је зи ку на ко јем се из во ди 
на ста ва. 
13.4. Слу жбе ко је ра де са сту ден ти ма мо ра ју би ти оспо со бље не за да ва ње услу га на 
свет ском је зи ку.
13.5. Јав не ис пра ве и ад ми ни стра ти ва на до ку мен та ци ја се из да ју на обра сцу ко ји је 
штам пан дво је зич но, на срп ском је зи ку ћи ри лич ним пи смом и на је зи ку и пи сму на 
ко јем се из во ди на ста ва.
13.6. Сту ден ти мо ра ју по се до ва ти за до во ља ва ју ће је зич ке ком пе тен ци је из свет ског 
је зи ка на ко јем се из во ди сту диј ски про грам.
13.7. Сту диј ски про грам на свет ском је зи ку се акре ди ту је као по се бан сту диј ски 
про грам, ако се из во ди са мо на том је зи ку.
13.8. Уко ли ко је исти про грам акре ди то ван за из во ђе ње на срп ском и на свет ском 
је зи ку, у про ра чу ну оп те ре ће ња на став ни ка и са рад ни ка, као и при од ре ђи ва њу по-
треб ног про сто ра, узи ма се у об зир уку пан број сту де на та на оба је зи ка. Ова кви 
про гра ми се тре ти ра ју као је дан сту диј ски про грам.
13.9. Установа за акредитацију програма на српском и светском језику подноси пре-
вод свих стандарда, додатак дипломи, књигу предмета и књигу наставника и на 
светском језику.
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Стан дард 14: За јед нич ки сту диј ски про грам
Под за јед нич ким сту диј ским про гра мом (ЗС-про грам) под ра зу ме ва се сту диј ски 
про грам за сти ца ње свих об ли ка за јед нич ких ди пло ма ко ји ор га ни зу ју и из во де ви-
ше ви со ко школ ских ин сти ту ци ја са ста ту сом прав ног ли ца.
Заједнички студијски програми воде стицању заједничке дипломе, двоструке (две) 
дипломе, или једне дипломе коју издаје установа одређена међусобним споразумом 
установа учесница.
Упут ства за при ме ну стан дар да 14:
14.1. ЗС-про гра ми се мо гу ор га ни зо ва ти из јед не или из ви ше умет нич ких обла сти 
(ИМТ сту диј ски про гра ми). За јед нич ки сту диј ски про грам мо гу да из во де акре ди-
то ва не ви со ко школ ске уста но ве. Уко ли ко је не ка од ви со ко школ ских уста но ва ре ги-
стро ва на у дру гој зе мљи, она мо ра би ти акре ди то ва на у тој зе мљи.
14.2. Ви со ко школ ске уста но ве ко је ор га ни зу ју и из во де ЗС-про гра ме скла па ју уго-
вор ко јим се ре гу ли шу сви еле мен ти нео п ход ни за ре а ли за ци ју сту диј ског про гра ма.
14.3. Две или ви ше ви со ко школ ских уста но ва мо гу под не ти зах тев за акре ди та ци ју 
ЗС-про гра ма ако за јед но обез бе ђу ју да ви ше од 50% ча со ва ак тив не на ста ве на сту-
диј ском про гра му из во де на став ни ци у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном. 
Ма те ри јал за акре ди та ци ју је је дин ствен, та ко да зах тев за акре ди та ци ју за јед но 
под но се све укљу че не ви со ко школ ске уста но ве. У до ку мен та ци ји за акре ди та ци-
ју по треб но је на ве сти све еле мен те ко ји де фи ни шу уче шће сва ке ви со ко школ ске 
уста но ве у ре а ли за ци ји сту диј ског про гра ма.
14.4. ЗС-про гра ми се оства ру ју у се ди шти ма акре ди то ва них ви со ко школ ских ин-
сти ту ци ја, при че му се пре ци зно де фи ни шу де ло ви сту диј ског про гра ма ко ји се ре-
а ли зу ју у по је ди ним се ди шти ма.
14.5. Кон курс за упис сту де на та на ЗС-про гра ме за јед нич ки об ја вљу ју акре ди то ва не 
ви со ко школ ске уста но ве.
14.6. Ди пло му и до да так ди пло ми пот пи су ју овла шће на ли ца акре ди то ва них ви-
со ко школ ских уста но ва ко је уче ству ју у ре а ли за ци ји ЗС-про гра ма у слу ча ју за јед-
нич ке ди пло ме, од но сно ли ца ко ја су овла шће на да пот пи су ју дво стру ку ди пло му, 
од но сно овла шће но ли це уста но ве ко ја по спо ра зу му уче сни ка у про гра му из да је 
јед ну ди пло му.
14.7. Диплома и додатак дипломи се издају на прописаном обрасцу на српском 
језику ћириличким писмом, на језику организатора заједничког програма и на 
енглеском језику.

Стан дард 15: ИМТ сту диј ски про грам
Под ИМТ студијским програмима подразумевају се интердисциплинарни, мулти-
дисциплинарни и трансдисциплинарни студијски програми који обухватају мате-
рију из две или више области у пољу уметности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 15:
15.1. ИМТ док тор ски про јект је рад ко ји се са сто ји из умет нич ког про јек та и пи са-
ног ра да. Умет нич ки про јект пред ста вља умет нич ки рад јав но при ка зан у фор ми 
из ло жбе, јав ног из во ђе ња, пу бли ка ци је или не ке дру ге вр сте умет нич ког до стиг-
ну ћа. Пи са ни рад пред ста вља ре зул тат те мељ но ис тра же не те о риј ске те ме ко ја је у 
ди ја ло шкој ве зи са умет нич ким до стиг ну ћем.
15.2. Зах тев за акре ди та ци ју ИМТ сту диј ског про гра ма мо же под не ти јед на или ви-
ше ви со ко школ ских уста но ва ко је мо ра ју има ти уве ре ње о акре ди та ци ји.
15.3. Струч ни, ака дем ски и на уч ни на зив, пред ла же под но си лац зах те ва за акре ди-
та ци ју ИМТ сту диј ског про гра ма ко ји упу ћу је на акре ди та ци ју. 
15.4. У по ступ ку акре ди та ци је сту диј ског про гра ма фор му ли ше се и од го ва ра ју ћи 
ИМТ струч ни, ака дем ски, од но сно на уч ни на зив, ко ји утвр ђу је На ци о нал ни са вет 
за ви со ко обра зо ва ње на пред лог Кон фе рен ци је уни вер зи те та Ср би је и Кон фе рен-
ци је ака де ми ја стру ков них сту ди ја Ср би је. Та ко утвр ђен на зив се на во ди у ре ше њу 
о акре ди та ци ји.
15.5. При ли ком фор му ли са ња струч них, ака дем ских и на уч них на зи ва ко ји се сти чу 
за вр шет ком ИМТ сту ди ја, ко ри сти се ком би на ци ја це ли не или де ло ва две нај ва жни-
је обла сти ко је чи не да ти ин тер ди сци пли нар ни про грам.
15.6. Две најважније области и њихов редослед у називу утврђују се на основу 
броја ЕСПБ бодова које дате области имају у студијском програму.
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На осно ву чла на 11. став 1. тач ка 11) За ко на о ви со ком обра-

зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/05, 100/07  – аутен тич но 
ту ма че ње, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15  – аутен тич но ту-
ма че ње, 68/15 и 87/16),

На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње, на сед ни ци одр жа-
ној 25. апри ла 2017. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К 

о стан дар ди ма за почeтну акрeдитацију  
ви со ко школ ских уста но ва и сту диј ских про гра ма

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју сe стан дар ди за почeтну акрeди-

тацију ви со ко школ ске уста но ве и сту диј ских про гра ма.
Стан дар ди за по чет ну акре ди та ци ју уста но ва из ста ва 1. овог 

чла на од штам па ни су уз овај пра вил ник и чинe ње гов са став ни дeо. 
По чет на акре ди та ци ја сту диј ских про гра ма вр ши се пре ма 

стан дар ди ма за акре ди та ци ју сту диј ских про гра ма ко ји су утвр ђе-
ни Пра вил ни ком о стан дар ди ма и по ступ ку за акре ди та ци ју сту-
диј ских про гра ма („Службeни гла сник РС”, број 88/17) 

Члан 2.
Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та до но си:
1) упут ство за при пре му до ку мен та ци је за по чет ну акре ди та-

ци ју ви со ко школ ске уста но ве и сту диј ских про гра ма;
2) упут ство за ре цен зен та за про це ну ис пу ње но сти стан дар-

да за по чет ну акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста но ве и сту диј ских 
про гра ма,
ко је до ста вља На ци о нал ном са ве ту на ми шље ње и об ја вљу је на 
ин тер нет стра ни ци Ко ми си је.

Члан 3.
При вре ме ни ор ган по сло во ђе ња ви со ко школ ске уста но ве га-

ран ту је:
1) да су оп шти ак ти ви со ко школ ске уста но ве у скла ду са за-

ко ном;
2) да је до ку мен та ци ја за акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста-

но ве ура ђе на у скла ду са стан дар ди ма и упут ством за при пре му 
до ку мен та ци је за по чет ну акре ди та ци ју ви со ко школ ске уста но ве и 
сту диј ских про гра ма;

3) за тач ност по да та ка у до ку мен та ци ји за по чет ну акре ди та-
ци ју ви со ко школ ске уста но ве и сту диј ских про гра ма.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Службeном гла сни ку Рeпубликe Србијe”, а при ме њу је се 
од 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

Пред сед ник
На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње, 

проф. др Де јан По по вић, с.р.

СТАН ДАР ДИ ЗА ПО ЧЕТ НУ АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ  
ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА И СТУ ДИЈ СКИХ  

ПРО ГРА МА

Стан дард 1: Ци ље ви и основ ни за да ци ви со ко школ ске уста-
но ве

Стан дард 2: Ор га ни за ци ја ви со ко школ ске уста но ве
Стан дард 3: Сту ди је
Стан дард 4: На уч но и стра жи вач ки и умет нич ки рад
Стан дард 5: Ква ли тет на став ни ка и са рад ни ка
Стан дард 6: По тре бан број на став ни ка и са рад ни ка
Стан дард 7: Не на став но осо бље
Стан дард 8: Сту ден ти
Стан дард 9: Про стор и опре ма
Стан дард 10: Би бли о те ка, уџ бе ни ци и ин фор ма ци о на по др шка
Стан дард 11: Фи нан сиј ско обез бе ђе ње ра да
Стан дард 12: Уну тра шњи ме ха ни зми за оси гу ра ње ква ли те та

Стан дард 1: Ци ље ви и основ ни за да ци ви со ко школ ске уста но ве
Оснивач високошколске установе препознаје разлоге за оснивање установе у скла-
ду са потребама и приоритетима развоја друштва, побољшањем квалификационе 
структуре, развоја струке, науке и уметности и постојањем услова за високошкол-
ско образовање. Високошколска установа има усвојене основне циљеве у складу са 
циљевима високог образовања који су утврђени законом.
Упут ства за при ме ну стан дар да 1:
1.1. Осни вач у ела бо ра ту о осни ва њу на во ди раз ло ге за осни ва ње, ци ље ве и за дат ке. 
1.2. Основ не за дат ке ви со ко школ ске уста но ве, са же то из ра же не, утвр ђу је при вре-
ме ни ор ган упра вља ња ви со ко школ ске уста но ве.
1.3. Ци ље ви ви со ко школ ске уста но ве од ре ђу ју кон крет не ре зул та те ко је та ви со ко-
школ ска уста но ва же ли да оства ри и пред ста вља ју осно ву за кон тро лу ње ног ра да.
1.4. Ци ље ви су кон крет ни, оства ри ви и мер љи ви у скла ду са рас по ло жим мо гућ но-
сти ма и бли же од ре ђу ју де лат ност ви со ко школ ске уста но ве.
1.5. Све активности високошколске установе, а посебно развој студијских програ-
ма, у складу су са утврђеним циљевима високошколске установе.

Стан дард 2: Ор га ни за ци ја ви со ко школ ске уста но ве 
Оснивач високошколске установе има привремене органе који омогућују изврша-
вање потребних активности неопходних за добијање дозволе за обављање делат-
ности. Организациона структура и систем управљања обезбеђују постизање циље-
ва и остваривање задатака високошколске установе.
Упут ства за при ме ну стан дар да 2.
2.1. При вре ме ни ор ган упра вља ња уста но ве по бро ју и са ста ву тре ба да од го ва ра 
оба вља њу де лат но сти ви со ког обра зо ва ња.
2.2. Вршилац дужности органа пословођења организује рад на припремању нас-
тавних планова и програма и потребних профила наставника, као и остале доку-
ментације потребне за почетну акредитацију.
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Стан дард 3: Сту ди је
Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају ка-
рактеру и циљевима студијских програма. Опис квалификација сваког студијског 
програма мора бити прецизно дефинисан и одговарати одређеном нивоу национал-
ног оквира квалификација. Студијски програми високошколске установе су у скла-
ду са основним циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа 
систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује ква-
литет студијских програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 3
3.1. Упут ства за при ме ну стан дар да ко ји се од но се на вр сту и сте пен сту ди ја:
3.1.1. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так основ них стру ков них сту ди ја сти чу 
сту ден ти: 
 – ко ји су по ка за ли зна ње у обла сти сту ди ра ња ко је се за сни ва на прет ход ном обра-
зо ва њу и ко је оспо со бља ва за ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре;
 – ко ји су у ста њу да при ме не зна ње и раз у ме ва ње у про фе си ји;
 – ко ји су у ста њу да пре не су зна ња на дру ге;
 – ко ји по се ду ју спо соб ност да на ста ве сту ди је;
 – ко ји по се ду ју спо соб ност за тим ски рад.
3.1.2. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так основ них ака дем ских сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње у обла сти сту ди ра ња ко је се за сни ва на прет ход ном обра-
зо ва њу и ко је је на ни воу ко ји омо гу ћа ва ко ри шће ње струч не ли те ра ту ре, али исто-
вре ме но об у хва та не ке аспек те ко ји се осла ња ју на кључ на зна ња њи хо вог по ља 
сту ди ра ња;
 – ко ји су у ста њу да при ме не сво је зна ње и раз у ме ва ње на на чин ко ји ука зу је на 
про фе си о нал ни при ступ по слу или зва њу и ко ји има ју спо соб но сти ко је се нај че-
шће ис ка зу ју сми шља њем и од бра ном ар гу ме на та и ре ша ва њем про бле ма уну тар 
по ља сту ди ра ња;
 – ко ји има ју спо соб ност да при ку пља ју и ту ма че по треб не по дат ке;
 – ко ји има ју спо соб ност раз ми шља ња о ре ле вант ним дру штве ним, на уч ним или 
етич ким пи та њи ма;
 – ко ји су у ста њу да о свом ра ду и ре зул та ти ма ра да оба ве шта ва ју струч ну и ши ру 
јав ност;
 – ко ји су раз ви ли спо соб но сти ко је су нео п ход не за на ста вак сту ди ја.
3.1.3. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так ма стер стру ков них сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње и раз у ме ва ње у обла сти сту ди ра ња, ко је до пу њу је зна ње 
сте че но на основ ним стру ков ним сту ди ја ма и пред ста вља осно ву за раз ви ја ње кри-
тич ког ми шље ња и при ме ну зна ња у прак си;
 – ко ји су у ста њу да при ме не зна ње у ре ша ва њу про бле ма у но вом или не по зна том 
окру же њу у ши рим или мул ти ди сци пли нар ним обла сти ма уну тар обра зов но-на уч-
ног од но сно обра зов но-умет нич ког по ља сту ди ја;
 – ко ји има ју спо соб ност да ин те гри шу зна ње, ре ша ва ју сло же не про бле ме и да ра-
су ђу ју на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја ко је са др же про ми шља ња о дру штве ним 
и етич ким од го вор но сти ма по ве за ним са при ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су  зна ње и на чин за кљу-
чи ва ња струч ној јав но сти; 
 – ко ји су оспо со бље ни за ре ша ва ње прак тич них про бле ма у при вред ним пред у зе ћи-
ма и јав ним уста но ва ма;
 – ко ји по се ду ју спо соб ност  да на ста ве сту ди је на на чин ко ји ће са мо стал но иза бра ти.
3.1.4. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так ма стер ака дем ских сту ди ја сти чу 
сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли зна ње и раз у ме ва ње у обла сти сту ди ра ња, ко је до пу њу је зна ње 
сте че но на основ ним ака дем ским сту ди ја ма и пред ста вља осно ву за раз ви ја ње кри-
тич ког ми шље ња и при ме ну зна ња;
 – ко ји су у ста њу да при ме не зна ње у ре ша ва њу про бле ма у но вом или не по зна том 
окру же њу у ши рим или мул ти ди сци пли нар ним обла сти ма уну тар обра зов но-на уч-
ног од но сно обра зов но-умет нич ког по ља сту ди ја;
 – ко ји има ју спо соб ност да ин те гри шу зна ње, ре ша ва ју сло же не про бле ме и да ра-
су ђу ју на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја ко је са др же про ми шља ња о дру штве ним 
и етич ким од го вор но сти ма по ве за ним са при ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су зна ње и на чин за кљу-
чи ва ња струч ној и ши рој јав но сти;
 – ко ји по се ду ју спо соб ност да на ста ве сту ди је на на чин ко ји ће са мо стал но иза-
бра ти.
3.1.5. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так спе ци ја ли стич ких ака дем ских сту-
ди ја сти чу сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и спо соб но сти у ода бра ним 
ужим на уч ним и умет нич ким обла сти ма спе ци ја ли за ци је, за сно ва но на зна њу и ве-
шти на ма сте че ним на ма стер ака дем ским сту ди ја ма и од го ва ра ју ће је за ис тра жи ва-
ње у да тим ужим на уч ним и умет нич ким обла сти ма сту ди ја;
 – ко ји су у ста њу да при ме не сте че но про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и спо соб но-
сти сте че не то ком спе ци ја ли стич ких сту ди ја за успе шно ре ша ва ње сло же них про-
бле ма у но вом или не по зна том окру же њу, у ужим на уч ним и умет нич ким обла сти-
ма сту ди ја;
 – ко ји има ју по ве ћа ну спо соб ност да по ве жу сте че на зна ња и ре ша ва ју сло же не 
про бле ме, да ра су ђу ју и да на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја до но се за кључ ке ко ји 
исто вре ме но са др же про ми шља ња о дру штве ним и етич ким од го вор но сти ма по ве-
за ним са при ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;
 – ко ји су у ста њу да ефи ка сно пра те и усва ја ју но ви не и ре зул та те ис тра жи ва ња у 
обла сти спе ци ја ли за ци је и да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су сво је за кључ-
ке, зна ње и по сту пак за кљу чи ва ња струч ној и ши рој јав но сти.
3.1.6. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так спе ци ја ли стич ких стру ков них сту-
ди ја сти чу сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и струч не ве шти не у ода бра ним 
ужим обла сти ма спе ци ја ли за ци је, ко је се за сни ва на зна њу и ве шти на ма сте че ним 
на основ ним стру ков ним или основ ним ака дем ским сту ди ја ма, као вид по себ не 
при пре ме и од го ва ра ју ће је за успе шан рад у обла сти спе ци ја ли за ци је;
 – ко ји су у ста њу да при ме не про ду бље но зна ње, раз у ме ва ње и ве шти не за успе шно 
ре ша ва ње сло же них про бле ма у де ли мич но но вом или не по зна том окру же њу ужим 
обла сти ма сту ди ја; 
 – ко ји су сте кли зна ња и ве шти не по треб не за тим ски рад при ре ша ва њу сло же них 
про бле ма из стру ке;
 – ко ји има ју по ве ћа ну спо соб ност да ин те гри шу сте че на зна ња и ве шти не, да ра су-
ђу ју и да ју на осно ву до ступ них ин фор ма ци ја мо гу ће за кључ ке ко ји исто вре ме но 
са др же про ми шља ња о дру штве ним и етич ким од го вор но сти ма по ве за ним са при-
ме ном њи хо вог зна ња и су до ва;

 – ко ји су у ста њу да ефи ка сно пра те и усва ја ју но ви не у обла сти спе ци ја ли за ци је и 
да на ја сан и не дво сми слен на чин пре не су сво је за кључ ке, зна ње и по сту пак за кљу-
чи ва ња струч ној и ши рој јав но сти.
3.1.7. Ква ли фи ка ци је ко је озна ча ва ју за вр ше так док тор ских сту ди ја сти чу сту ден ти:
 – ко ји су по ка за ли си сте мат ско раз у ме ва ње од ре ђе ног по ља сту ди ја;
 – ко ји су са вла да ли ве шти не и ме то де ис тра жи ва ња на том по љу;
 – ко ји су по ка за ли спо соб ност кон ци пи ра ња, про јек то ва ња и при ме не;
 – ко ји су по ка за ли спо соб ност при ла го ђа ва ња про це са ис тра жи ва ња уз нео п хо дан 
сте пен ака дем ског ин те гри те та;
 – ко ји су ори ги нал ним ис тра жи ва њем и ра дом по сти гли оства ре ње ко је про ши ру је 
гра ни це зна ња, ко је је об ја вље но и ко је је ре фе рен ца на на ци о нал ном и ме ђу на род-
ном ни воу;
 – ко ји су спо соб ни за кри тич ку ана ли зу, про це ну и син те зу но вих и сло же них иде ја;
 – ко ји мо гу да пре не су струч на зна ња и иде је ко ле га ма, ши ро кој ака дем ској за јед-
ни ци и дру штву у це ли ни;
 – ко ји су у ста њу да у ака дем ском и про фе си о нал ном окру же њу про мо ви шу тех но-
ло шки, дру штве ни или кул тур ни на пре дак.
3.1.8. Зах тев за по чет ну акре ди та ци ју мо же да се од но си са мо на сту ди је ко је се од-
ви ја ју на кла си чан на чин у се ди шту уста но ве.
3.2. Из ме ђу раз ли чи тих сту диј ских про гра ма мо же се вр ши ти пре но ше ње ЕСПБ бо-
до ва.
3.3. Ви со ко школ ска уста но ва има про це ду ре за усва ја ње и ана ли зу сту диј ских про-
гра ма.
3.4. Исходи учења се описују према дескрипторима исхода учења националногок
вираквалификација, које предлаже Национални савет за високо образовање а усваја 
Министарство.

Стан дард 4: На уч но и стра жи вач ки и умет нич ки рад
Високошколска установа која остварује академске студије, има организован и пла-
ниран научноистраживачки и уметнички рад.
Упут ства за при ме ну стан дар да 4:
4.1. Ви со ко школ ска уста но ва има обе зб еђенe на став ни ке ко ји су уче сни ци на уч но и-
стра жи вач ких и умет нич ких на ци о нал них и ме ђу на род них про је ка та. 
4.2. Ви со ко школ ска уста но ва има план на уч но и стра жи вач ког, од но сно умет нич ког 
ра да.
4.3. Високошколска установа има утврђен поступак и критеријуме за систематско 
праћење и оцењивање обима и квалитета научноистраживачког, односно уметнич-
ког рада наставног особља.

Стан дард 5: Ква ли тет на став ни ка и са рад ни ка  
Високошколска установа обезбеђује компетентне наставнике и сараднике у складу 
за Законом о високом образовању на начин који обезбеђује потребан квалитет нас-
тавног особља.
Упут ства за при ме ну стан дар да 5: 
5.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је на став ни ке ко ји ис пу ња ва ју усло ве за из-
бор у од го ва ра ју ће зва ње. Пре да ва чи, про фе со ри стру ков них сту ди ја, до цен ти, ван-
ред ни про фе со ри и ре дов ни про фе со ри мо ра ју има ти ва же ћи из бор у на став но или 
на уч но зва ње (ис кљу чу ју ћи по ље умет но сти)  на не кој од акре ди то ва них ви со ко-
школ ских или на уч них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји ко је има ју ком пе тент но из-
бор но те ло у обла сти за ко ју се из бор вр ши. На став ни ци мо ра ју да има ју нај ма ње 
го ди ну да на рад ног ис ку ства у из во ђе њу на ста ве у на став ном зва њу на ви со ко школ-
ским уста но ва ма.
5.2. Високошколска установа обезбеђује наставно особље чије научне, уметничке 
и стручне квалификације одговарају образовно-научном, односно образовно-умет-
ничком пољу и нивоу њихових задужења. Квалификације се доказују дипломама, 
објављеним радовима, уметничким делима, као и евиденцијом о педагошким ква-
литетима и одговарајућем професионалном искуству. У оцени испуњености овог 
стандарда сходно се примењује Правилник о стандардима и поступку за акредита-
цију високошколских установа и студијских програма.

Стан дард 6: По тре бан број на став ни ка и са рад ни ка
Високошколска установа обезбеђује потребан број компетентних наставника и са-
радника за квалитетно извођење студијских програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 6:
6.1. Услов у по гле ду по треб ног бро ја на став ни ка ви со ко школ ска уста но ва ис пу ња ва 
ако   пру жи до каз да је обез бе ђен по тре бан број на став ни ка за за сни ва ње рад ног од-
но са са пу ним рад ним вре ме ном за из во ђе ње нај ма ње 70% ча со ва ак тив не на ста ве 
на сту диј ском про гра му за ко ји се тра жи до зво ла за рад, а нај ма ње 20 на став ни ка за 
за сни ва ње рад ног од но са са пу ним рад ним вре ме ном. Из у зе так су сту диј ски про-
гра ми у по љу умет но сти где тај број не мо же би ти ма њи од 50%. Од укуп ног бро ја 
на став ни ка по треб них за оба вља ње на ста ве по го ди на ма сту ди ја за сту диј ски про-
грам за ко ји се тра жи до зво ла за рад, ака де ми је стру ков них сту ди ја и ви со ке шко ле 
стру ков них сту ди ја, из у зев у по љу умет но сти, мо ра ју да има ју обез бе ђе но нај ма ње 
50% на став ни ка са сте че ним на уч ним на зи вом док то ра на у ка. На ма стер стру ков ним 
сту ди ја ма сви на став ни ци мо ра ју има ти док то ра те на у ка из у зев у по љу умет но сти.
6.2. Ако уста но ва пла ни ра ан га жо ва ње на став ни ка са не пу ним рад ним вре ме ном, 
од но сно на став ни ка ан га жо ва них по уго во ру о до пун ском ра ду, ови на став ни ци мо-
гу не дељ но да оства ру ју ак тив ну на ста ву у пред мет ној уста но ви по сле де ћим пра-
ви ли ма. На став ник ко ји је ан га жо ван на ви ше ви со ко школ ских уста но ва оства ру је 
ак тив ну на ста ву у сва кој уста но ви сра змер но про цен ту ан га жо ва ња од про пи са ног 
мак си му ма од 12 ча со ва, с тим да ње го во укуп но ан га жо ва ње не мо же би ти ве ће 
од 12 ча со ва ак тив не на ста ве не дељ но на свим ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји. На став ник са не пу ним рад ним вре ме ном, ко ји ма њи део рад ног 
вре ме на оства ру је ван ви со ког обра зо ва ња, мо же не дељ но да оства ру је ак тив ну на-
ста ву у пред мет ној уста но ви сра змер но про цен ту ан га жо ва ња од про пи са ног мак-
си му ма од 12 ча со ва. На став ник са не пу ним рад ним вре ме ном, ко ји ве ћи део рад ног 
вре ме на оства ру је ван ви со ког обра зо ва ња, од но сно на став ник ан га жо ван по уго-
во ру о до пун ском ра ду, мо же не дељ но да оства ру је ак тив ну на ста ву у пред мет ној 
уста но ви мак си мал но 4 ча са не дељ но.
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6.3. Од укуп ног бро ја на став ни ка са пу ним рад ним вре ме ном, њих нај ма ње 80% 
мо ра ју има ти на став но зва ње пре да вач, про фе сор стру ков них сту ди ја, до цент, ван-
ред ни про фе сор и ре дов ни про фе сор.
6.4. По тре бан број на став ни ка за за сни ва ње рад ног од но са са пу ним рад ним вре-
ме ном обез бе ђен је ако ви со ко школ ска уста но ва при ло жи до каз да на ве де на ли ца 
има ју ва же ћи из бор у од го ва ра ју ће на став но зва ње и за кљу чен уго вор о ра ду (са од-
ло же ним деј ством). На ве де на ли ца мо ра ју има ти др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је 
или до зво лу бо рав ка за пе ри од акре ди та ци је.
6.5. Број на став ни ка од го ва ра по тре ба ма сту диј ских про гра ма ко је уста но ва ре а-
ли зу је. Уку пан број на став ни ка мо ра би ти до во љан да по кри је уку пан број ча со-
ва на ста ве на сту диј ским про гра ми ма ко је уста но ва ре а ли зу је, та ко да на став ник 
оства ру је про сеч но до 180 ча со ва ак тив не на ста ве (пре да ва ња, кон сул та ци је, ве жбе, 
прак ти чан рад и те рен ски рад) го ди шње, од но сно до 6 ча со ва не дељ но, са то ле ран-
ци јом од 20%. Ан га жо ва ње по на став ни ку не мо же би ти ве ће од 12 ча со ва ак тив не 
на ста ве не дељ но на свим ви со ко школ ским уста но ва ма у Ре пу бли ци Ср би ји.
6.6. Број са рад ни ка од го ва ра по тре ба ма оства ре ња сту диј ских про гра ма. Уку пан 
број са рад ни ка мо ра би ти до во љан да по кри је уку пан број ча со ва на ста ве на сту диј-
ским про гра ми ма ко је уста но ва ре а ли зу је, а да при то ме сва ки са рад ник оства ру је 
про сеч но до 300 ча со ва ак тив не на ста ве го ди шње, од но сно про сеч но до 10 ча со ва 
ак тив не на ста ве не дељ но уз 20% то ле ран ци је, осим у по љу умет но сти. Ан га жо ва ње 
по са рад ни ку не мо же би ти ве ће од 16 ча со ва ак тив не на ста ве не дељ но.
6.7. Ви со ко школ ска уста но ва на по сло ви ма са рад ни ка у на ста ви обез бе ђу је сту ден-
те ма стер ака дем ских или спе ци ја ли стич ких сту ди ја, ко ји има ју про сек оце на на 
основ ним сту ди ја ма нај ма ње осам (8).
6.8. Ви со ко школ ска уста но ва на по сло ви ма аси стен та обез бе ђу је сту ден та док тор-
ских сту ди ја ко ји је прет ход не ни вое сту ди ја за вр шио са укуп ном про сеч ном оце-
ном нај ма ње осам (8) и ко ји по ка зу је сми сао за на став ни рад.
6.9. За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван висо-
кошколске установе, високошколска установа може изабрати у звање сарадника 
ван радног односа (сарадник практичар, клинички асистент и сл.) лице запослено 
у установи где се део практичне наставе реализује. Услове ангажовања прописује 
високошколска установа својим општим актом.

Стан дард 7: Не на став но осо бље
Високошколска установа обезбеђује ненаставно особље које својим стручним и 
професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, као 
и основних задатака и циљева високошколске установе.
Упут ства за при ме ну стан дар да 7:
7.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је нај ма ње јед ног би бли о те ка ра. 
7.2. Ви со ко школ ска уста но ва ор га ни зу је сту дент ску слу жбу са нај ма ње јед ним из-
вршиоцeм.
7.3. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је нај ма ње јед ног из вр ши о ца са ви со ким 
обра зо ва њем на по сло ви ма ин фор ма ци о ног си сте ма.
7.4. Високошколска установа обезбеђује најмање једног извршиоца  – дипломира-
ног правника  –  на пословима секретара. 

Стан дард 8: Сту ден ти
Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис сту-
дената Високошколска установа обезбеђује потребне услове студентима за успеш-
но савлађивање студијских програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 8:
8.1. Ви со ко школ ска уста но ва усва ја кон курс за упис на сту ди је као план ски до ку-
мент. Кон курс са др жи: број сту де на та за од ре ђе не сту диј ске про гра ме, усло ве за 
упис, ме ри ла за утвр ђи ва ње ре до сле да кан ди да та, по сту пак спро во ђе ња кон кур са, 
на чин и ро ко ве за под но ше ње жал бе на утвр ђе ни ре до след, као и ви си ну шко ла ри не 
ко ју пла ћа ју сту ден ти чи је се сту ди ра ње не фи нан си ра из бу џе та.
8.2. Број сту де на та ко ји ви со ко школ ска уста но ва пла ни ра да упи ше, мо ра би ти 
ускла ђен са ка дров ским, про стор ним и тех нич ко-тех но ло шким мо гућ но сти ма.
8.3. Ви со ко школ ска уста но ва за упис на сту ди је пр вог сте пе на пла ни ра при јем ни 
ис пит  или ис пит за про ве ру скло но сти и спо соб но сти, у скла ду са ста ту том ви со ко-
школ ске уста но ве. Ре до след кан ди да та утвр ђу је се на осно ву оп штег успе ха по стиг-
ну тог у сред њем обра зо ва њу и ре зул та та на при јем ном ис пи ту, од но сно ис пи ту за 
про ве ру скло но сти и спо соб но сти.
8.4. Лице које заврши студије стиче одговарајући стручни, академски, односно на-
учни назив у складу са законом. Својство студента престаје у случајевима пред-
виђеним законом.

Стан дард 9: Про стор и опре ма
Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно из-
вођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образов-
но-научним, односно образовно-уметничком пољу.
Упут ства за при ме ну стан дар да 9:
9.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је про стор за из во ђе ње на ста ве, и то:
 – објек те са нај ма ње 4 m2 бру то про сто ра по сту ден ту, од но сно 2 m2 по сту ден ту за 
из во ђе ње на ста ве по сме на ма, осим за по ље умет но сти, где про стор по сту ден ту 
из но си нај ма ње 5 m2 бру то.
 – ам фи те а тре, учи о ни це, ла бо ра то ри је, од но сно дру ге про сто ри је за из во ђе ње на-
ста ве, као и би бли о теч ки про стор и чи та о ни цу, у скла ду са по тре ба ма обра зов ног 
про це са од ре ђе ног обра зов но-на уч ног, од но сно обра зов но-умет нич ког по ља;
 – од го ва ра ју ћи рад ни про стор за на став ни ке и са рад ни ке;
 – ме сто у ам фи те а тру, учи о ни ци и ла бо ра то ри ји за сва ког сту ден та.
9.2. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је про стор за ад ми ни стра тив не по сло ве, и то 
нај ма ње две кан це ла ри је за по тре бе сту дент ске слу жбе и се кре та ри ја та.
9.3. Про стор ко ји обез бе ђу је ви со ко школ ска уста но ва за по тре бе на ста ве и за по-
тре бе упра ве мо ра да за до во љи од го ва ра ју ће ур ба ни стич ке, тех нич ко-тех но ло шке и 
хи ги јен ске усло ве. Про стор мо ра би ти у објек ти ма ко ји има ју по треб не гра ђе вин ске 
и упо треб не до зво ле. Уко ли ко објек ти за по тре бе на ста ве и упра вља ња ни су у вла-
сни штву ви со ко школ ске уста но ве или јој ни су да ти на ко ри шће ње, она обез бе ђу је 
за куп тих обје ка та за пе ри од од нај ма ње пет го ди на.
9.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по треб ну тех нич ку опре му за са вре ме но 
из во ђе ње на ста ве у скла ду са по тре ба ма сту диј ског про гра ма.
9.5. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је опре му и из во ђе ње на ста ве у скла ду са 
здрав стве ним и си гур но сном стан дар ди ма.
9.6. Високошколска установа обезбеђује простор за рад студентског парламента.

Стан дард 10: Би бли о те ка, уџ бе ни ци и ин фор ма ци о на по др шка
Високошколска установа има одговарајућу библиотеку снабдевену потребним уџ-
беницима за извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у 
циљу испуњења основних задатака.
Упут ства за при ме ну стан дар да 10:
10.1. Ви со ко школ ска уста но ва има би бли о те ку снаб де ве ну ли те ра ту ром ко ја сво јим 
ни во ом и оби мом обез бе ђу је по др шку на став ном про це су и на уч но и стра жи вач ком 
и умет нич ком ра ду. Би бли о те ка рас по ла же с нај ма ње 1000 би бли о теч ких је ди ни ца 
из обла сти из ко је се из во ди на став ни про цес.
10.2. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по кри ве ност свих пред ме та од го ва ра ју-
ћом уџ бе нич ком ли те ра ту ром, учи ли ма и по моћ ним на став ним сред стви ма. Учи ла 
и по моћ на на став на сред ства мо ра ју би ти рас по ло жи ви на вре ме и у бро ју до вољ-
ном да се обез бе ди нор мал но од ви ја ње на став ног про це са.
10.3. Високошколска установа располаже информационом опремом која је неопход-
на за студирање и научноистраживачки и уметнички рад. Високошколска установа 
обезбеђује најмање једну рачунарску учионицу са приступом интернету.

Стан дард 11: Фи нан сиј ско обез бе ђе ње ра да
Високошколска установа обезбеђује довољна финансијска средства за настављање 
и завршетак студија у случају престанка рада установе или престанка извођења 
одређеног студијског програма.
Упут ства за при ме ну стан дар да 11:
11.2. Ви со ко школ ска уста но ва за чи је осни ва ње се не обез бе ђу ју сред ства из бу џе та 
Ре пу бли ке до ста вља бан кар ску га ран ци ју за на ста вља ње и за вр ше так сту ди ја у слу-
ча ју пре стан ка ра да уста но ве или пре стан ка из во ђе ња од ре ђе ног сту диј ског про гра-
ма, у из но су од 25%  шко ла ри не за број сту де на та за ко ји се тра жи до зво ла за рад.
11.3. Високошколска установа има финансијски план за период законом прописа-
ног трајања студијског програма, који је саставни део пословног плана високош-
колске установе. Финансијски план садржи јасно представљене будуће планиране 
приходе и расходе по врстама и динамици.

Стан дард 12. Уну тра шњи ме ха ни зми за оси гу ра ње ква ли те та
Високошколска установа доноси стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.
Упут ства за при ме ну стан дар да 12:
12.1. Ви со ко школ ска уста но ва утвр ђу је ја сно и по дроб но фор му ли са ну стра те ги ју 
обез бе ђе ња ква ли те та на став ног про це са, упра вља ња ви со ко школ ском уста но вом, 
не на став них ак тив но сти, као и усло ва ра да и сту ди ра ња.
12.2. Ви со ко школ ска уста но ва обра зу је по себ ну ко ми си ју за обез бе ђе ње ква ли те та, 
из ре да на став ни ка, са рад ни ка, не на став ног осо бља и сту де на та.
12.3. Високошколска установа има општи акт о уџбеницима.
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3700
На осно ву чла на 11. став 1. тач ка 11) За ко на о ви со ком обра-

зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/05, 100/07  – аутен тич но 
ту ма че ње, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15  – аутен тич но ту-
ма че ње, 68/15 и 87/16), 

На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње, на сед ни ци одр жа-
ној 25. апри ла 2017. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К

о стан дар ди ма за са мо вред но ва ње и оце њи ва ње  
ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се стан дар ди за са мо вред но ва ње 

и оце њи ва ње ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва.
Стан дар ди из ста ва 1. овог чла на од штам па ни су уз овај пра-

вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 2.
Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та (у да љем тек-

сту: Ко ми си ја) до но си:
1) упут ствa за при пре му из ве шта ја о сaмовредновању ви со-

ко школ ских уста но ва у са ста ву уни вер зи те та, ин те гри са них уни-
вер зи те та и ви со ких шко ла;

2) упут ства за при пре му из ве шта ја о са мо вред но ва њу не ин-
те гри са них уни вер зи те та;

3) упут ства ре цен зен ту за про це ну ис пу ње но сти стан дар да за 
са мо вред но ва ње и оце њи ва ње ква ли те та ви со ко школ ских уста но-
ва у са ста ву уни вер зи те та, ин те гри са них уни вер зи те та и ви со ких 
шко ла;

4) упут ства ре цен зен ту за про це ну ис пу ње но сти стан дар да за 
са мо вред но ва ње и оце њи ва ње ква ли те та не ин те гри са них уни вер-
зи те та ко је до ста вља На ци о нал ном са ве ту на ми шље ње и об ја вљу-
је на ин тер нет стра ни ци Ко ми си је.

Члан 3.
Ор ган по сло во ђе ња ви со ко школ ске уста но ве га ран ту је:
1) да су оп шти ак ти ви со ко школ ске уста но ве у скла ду са за-

ко ном;
2) да је из ве штај о са мо вред но ва њу ура ђен у скла ду са стан-

дар ди ма и упут ством за са мо вред но ва ње ви со ко школ ске уста но ве;
3) за тач ност по да та ка у из ве шта ју за са мо вред но ва ње.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се 
од 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

Пред сед ник 
На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње,

проф. др Де јан По по вић, с.р.

СТАН ДАР ДИ ЗА СА МО ВРЕД НО ВА ЊЕ И ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ 
КВА ЛИ ТЕ ТА ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ  УСТА НО ВА

Стан дард 1: Стра те ги ја обез бе ђе ња ква ли те та
Стан дард 2: Стан дар ди и по ступ ци за обез бе ђе ње ква ли те та
Стан дард 3: Си стем обез бе ђе ња ква ли те та
Стан дард 4: Ква ли тет сту диј ског про гра ма
Стан дард 5: Ква ли тет на став ног про це са
Стан дард 6: Ква ли тет на уч но и стра жи вач ког, умет нич ког и 

струч ног ра да
Стан дард 7: Ква ли тет на став ни ка и са рад ни ка
Стан дард 8: Ква ли тет сту де на та
Стан дард  9: Ква ли тет уџ бе ни ка, ли те ра ту ре, би бли о теч ких 

и ин фор ма тич ких ре сур са
Стан дард 10: Ква ли тет упра вља ња ви со ко школ ском уста но-

вом и ква ли тет не на став не по др шке
Стан дард 11: Ква ли тет про сто ра и опре ме
Стан дард 12: Фи нан си ра ње
Стан дард 13: Уло га сту де на та у са мо вред но ва њу и про ве ри 

ква ли те та

Стан дард 14: Си сте мат ско пра ће ње и пе ри о дич на про ве ра 
ква ли те та

Стан дард 15: Ква ли тет док тор ских сту ди ја

Стан дард 1: Стра те ги ја обез бе ђе ња ква ли те та
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна 
јавности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 1:
1.1. Стра те ги ја обез бе ђе ња ква ли те та са др жи:
 – опре де ље ње ви со ко школ ске уста но ве да не пре кид но и си сте мат ски ра ди на уна-
пре ђе њу ква ли те та сво јих про гра ма;
 – ме ре за обез бе ђе ње ква ли те та;
 – су бјек те обез бе ђе ња ква ли те та (струч на те ла, сту ден те, не на став но осо бље) и њи-
хо ва пра ва и оба ве зе у том по ступ ку;
 – обла сти обез бе ђе ња ква ли те та (сту диј ски про гра ми, на ста ва, ис тра жи ва ње, вред-
но ва ње сту де на та, уџ бе ни ци и ли те ра ту ра, ре сур си, не на став на по др шка, про цес 
упра вља ња);
 – опре де ље ње за из град њу ор га ни за ци о не кул ту ре ква ли те та;
 – по ве за ност обра зов не, на уч но и стра жи вач ке, умет нич ке и струч не де лат но сти.
1.2. Стра те ги ју обез бе ђе ња ква ли те та до но си ор ган упра вља ња ви со ко школ ске уста-
но ве на пред лог ор га на по сло во ђе ња.
1.3. У кре и ра њу стра те ги је ви со ко школ ска уста но ва укљу чу је и од го ва ра ју ће дру-
штве не су бјек те.
1.4. Ви со ко школ ска уста но ва об ја вљу је стра те ги ју обез бе ђе ња ква ли те та и про мо ви-
ше је, ка ко у са мој уста но ви, та ко и у јав но сти.
1.5. Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује стратегију 
обезбеђења квалитета.

Стан дард 2: На чи ни и по ступ ци за обез бе ђе ње ква ли те та
Високошколска установа утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог 
рада, који су доступни  јавности.
Упут ства за при ме ну стан дар да 2:
2.1. На чи ни и по ступ ци за обез бе ђе ње ква ли те та се утвр ђу ју по себ но за сва ку област 
обез бе ђе ња ква ли те та и њи ма се на де та љан на чин уре ђу је по сту па ње су бје ка та у 
си сте му обез бе ђе ња ква ли те та те уста но ве.
2.2. На чи не и по ступ ке за обез бе ђе ње ква ли те та до но си струч ни ор ган ви со ко школ-
ске уста но ве на пред лог ко ми си је за обез бе ђе ње ква ли те та.
2.3. Ви со ко школ ска уста но ва је оба ве зна да на чи не и по ступ ке за обез бе ђе ње ква ли-
те та учи ни до ступ ним  на став ни ци ма, сту ден ти ма и јав но сти.
2.4. Високошколска установа периодично преиспитује и унапређује начине и по-
ступке за обезбеђење квалитета.

Стан дард 3: Си стем обез бе ђе ња ква ли те та
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квали-
тета.
Упут ства за при ме ну стан дар да 3:
3.1. Ви со ко школ ска уста но ва ста ту том утвр ђу је по сло ве и за дат ке на став ни ка, са-
рад ни ка, сту де на та, струч них ор га на, ка те дри и ко ми си је за обез бе ђе ње ква ли те та 
у до но ше њу и спро во ђе њу стра те ги је, на чи на и по сту па ка за обез бе ђе ње ква ли те та.
3.2. Ви со ко школ ска уста но ва по себ ним ме ра ма обез бе ђу је уче шће сту де на та у до но-
ше њу и спро во ђе њу стра те ги је, на чи на, по сту па ка и кул ту ре обез бе ђе ња ква ли те та.
3.3. Високошколска установа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда на-
ставника, сарадника, ненаставног особља и студената.

Стан дард 4: Kвалит ет сту диј ског про гра ма
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових 
циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање 
садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих 
друштвених институција.
Упут ства за при ме ну стан дар да 4:
4.1. Ви со ко школ ска уста но ва ре дов но и си сте мат ски  про ве ра ва и, по по тре би, из-
но ва од ре ђу је:
 – ци ље ве сту диј ског про гра ма и њи хо ву ускла ђе ност са ци ље ви ма ви со ко школ ске 
уста но ве;
 – струк ту ру и са др жај сту диј ског про гра ма у по гле ду од но са оп ште о бра зов них, на-
уч но и струч но-апли ка тив них и те о риј ско-ме то до ло шких ди сци пли на;
 – рад но оп те ре ће ње сту де на та ме ре но бро јем ЕСПБ бо до ва;
 – ис хо де и струч ност ко је до би ја ју сту ден ти ка да за вр ше сту ди је и мо гућ но сти за по-
шља ва ња и да љег шко ло ва ња.
4.2. Ви со ко школ ска уста но ва има утвр ђе не по ступ ке за одо бра ва ње, пра ће ње и кон-
тро лу про гра ма сту ди ја.
4.3. Ви со ко школ ска уста но ва ре дов но при ба вља по врат не ин фор ма ци је од по сло да-
ва ца, пред став ни ка На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње и дру гих од го ва ра ју ћих ор-
га ни за ци ја о ква ли те ту сту ди ја и сво јих сту диј ских про гра ма.
4.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма уче шће у оце њи ва њу и оси гу-
ра њу ква ли те та сту диј ских про гра ма.
4.5. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је не пре кид но оса вре ме њи ва ње са др жа ја ку-
ри ку лу ма и њи хо ву упо ре ди вост са ку ри ку лу ми ма од го ва ра ју ћих стра них ви со ко-
школ ских уста но ва.
4.6. Ку ри ку лум сту диј ског про гра ма под сти че сту ден те на ства ра лач ки на чин раз ми-
шља ња, на де дук тив ни на чин ис тра жи ва ња, као и при ме ну тих зна ња и ве шти на у 
прак тич не свр хе.
4.7. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипло-
ме одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни јавности, нарочито у 
електронској форми и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредито-
ваних студијских програма.
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Стан дард 5: Ква ли тет на став ног про це са
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 
укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 
доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета на-
ставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе 
није на одговарајућем нивоу.
Упут ства за при ме ну стан дар да 5:
5.1. План и рас по ред на ста ве (пре да ва ња и ве жби) ускла ђе ни су са по тре ба ма и мо-
гућ но сти ма сту де на та, по зна ти су пре по чет ка од го ва ра ју ћег се ме стра и до след но 
се спро во де.
5.2. На ста ва на ви со ко школ ским уста но ва ма је ин тер ак тив на, оба ве зно укљу чу је 
при ме ре из прак се, под сти че сту ден те на раз ми шља ње и кре а тив ност, са мо стал ност 
у ра ду и при ме ну сте че них зна ња.
5.3. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је да се на сва ком пред ме ту, пре по чет ка се ме-
стра, до не се и учи ни до ступ ним сту ден ти ма план ра да ко ји укљу чу је:
 – основ не по дат ке о пред ме ту: на зив, го ди на, број ЕСПБ бо до ва, усло ви;
 – ци ље ве пред ме та;
 – са др жај и струк ту ру пред ме та;
 – план и рас по ред из во ђе ња на ста ве (пре да ва ња и ве жбе);
 – на чин оце њи ва ња на пред ме ту;
 – уџ бе ни ке, од но сно оба ве зну и до пун ску ли те ра ту ру;
 – по дат ке о на став ни ци ма и са рад ни ци ма на пред ме ту.
5.4. Високошколска установа систематски прати спровођење плана наставе, као и 
планова рада на појединим предметима, оцењује квалитет наставе и предузима ко-
рективне мере за његово унапређење. Установа упозорава наставнике који се не при-
државају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет наставе на 
потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање.

Стан дард 6: Ква ли тет на уч но и стра жи вач ког, умет нич ког и струч ног ра да
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, 
праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и 
на њиховом укључивању у наставни процес.
Упут ства за при ме ну стан дар да 6:
6.1. Ви со ко школ ска уста но ва у сво ме ра ду оства ру је је дин ство обра зов ног, на уч но и-
стра жи вач ког, умет нич ког и про фе си о нал ног (струч ног) ра да.
6.2. Ви со ко школ ска уста но ва пер ма нент но осми шља ва, при пре ма и ре а ли зу је на уч-
но и стра жи вач ке, умет нич ке, струч не и дру ге вр сте про гра ма, као и на ци о нал не и 
ме ђу на род не на уч не про јек те.
6.3. Ви со ко школ ска уста но ва си сте мат ски пра ти и оце њу је обим и ква ли тет ис тра-
жи вач ког ра да на став ни ка и са рад ни ка.
6.4. Са др жај и ре зул та ти на уч них, ис тра жи вач ких, умет нич ких и струч них ак тив-
но сти ви со ко школ ске уста но ве ускла ђе ни су са стра те шким ци љем са ме уста но ве, 
као и са на ци о нал ним и европ ским ци ље ви ма и стан дар ди ма ви со ког обра зо ва ња.
6.5. Зна ња до ко јих ви со ко школ ска уста но ва до ла зи спро во ђе њем од ре ђе них на уч-
них, ис тра жи вач ких, умет нич ких и про фе си о нал них ак тив но сти ак тив но се укљу чу-
ју у по сто је ћи на став ни про цес.
6.6. Ви со ко школ ска уста но ва под сти че сво је за по сле не да се ак тив но ба ве на уч ним, 
ис тра жи вач ким, умет нич ким и про фе си о нал ним ра дом и да што че шће об ја вљу ју 
ре зул та те сво га ра да.
6.7. Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим мо-
гућностима.

Стан дард 7: Ква ли тет  на став ни ка  и  са рад ни ка
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором 
на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој 
наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави.
Упут ства за при ме ну стан дар да 7:
7.1. По сту пак и усло ви за из бор на став ни ка и са рад ни ка утвр ђу ју се уна пред, јав ни 
су и до ступ ни оце ни струч не и ши ре јав но сти. Овај по сту пак и усло ви су пред мет 
пе ри о дич не про ве ре и уса вр ша ва ња.
7.2. Ви со ко школ ска уста но ва се при ли ком из бо ра на став ни ка и са рад ни ка у зва ња 
при др жа ва про пи са них по сту па ка и усло ва пу тем ко јих оце њу је на уч ну, од но сно 
умет нич ку и пе да го шку ак тив ност  на став ни ка  и са рад ни ка.
7.3. Ви со ко школ ска уста но ва си сте мат ски пра ти, оце њу је и под сти че на уч ну, од но-
сно умет нич ку и пе да го шку ак тив ност на став ни ка и са рад ни ка.
7.4. Ви со ко школ ска уста но ва спро во ди ду го роч ну по ли ти ку ква ли тет не се лек ци је 
мла дих ка дро ва и њи хо вог да љег на прет ка, као и раз ли чи те вр сте уса вр ша ва ња.
7.5. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је на став ни ци ма и са рад ни ци ма пер ма нент-
но уса вр ша ва ње, пу тем сту диј ских бо ра ва ка, спе ци ја ли за ци ја, уче шћа на на уч ним, 
умет нич ким и струч ним ску по ви ма.
7.6. Ви со ко школ ска уста но ва при из бо ру и уна пре ђе њу на став но-на уч ног, умет нич-
ког и струч ног ка дра по себ но вред ну је по ве за ност ра да у обра зо ва њу са ра дом на 
про јек ти ма у дру гим обла сти ма при вред ног и дру штве ног жи во та.
7.7. Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, уметнич-
ког и стручног кадра посебно вреднује педагошке способности  наставника и са-
радника.

Стан дард 8: Ква ли тет сту де на та
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 
начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и про-
веравањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем одгова-
рајућих мера у случају пропуста.
Упут ства за при ме ну стан дар да 8:
8.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по тен ци јал ним и упи са ним сту ден ти ма све 
ре ле вант не ин фор ма ци је и по дат ке ко ји су по ве за ни са њи хо вим сту ди ја ма.
8.2. При се лек ци ји сту де на та за упис, ви со ко школ ска уста но ва вред ну је ре зул та те 
по стиг ну те у прет ход ном шко ло ва њу и ре зул та те по стиг ну те на при јем ном ис пи ту, 
од но сно ис пи ту за про ве ру скло но сти и спо соб но сти, у скла ду са за ко ном.

8.3. Јед на кост и рав но прав ност сту де на та по свим осно ва ма (ра са, бо ја ко же, пол, 
сек су ал на ори јен та ци ја, ет нич ко, на ци о нал но или со ци јал но по ре кло, је зик, ве ро и-
спо вест, по ли тич ко или дру го ми шље ње, ста тус сте чен ро ђе њем, по сто ја ње сен зор-
ног или мо тор ног хен ди ке па и имо вин ско ста ње) за га ран то ва ни су, као и мо гућ ност 
сту ди ра ња за сту ден те са по себ ним по тре ба ма.
8.4. Ви со ко школ ска уста но ва раз ви ја и уна пред упо зна је сту ден те са оба ве зом пра-
ће ња на ста ве.
8.5. Сту ден ти се оце њу ју по мо ћу уна пред об ја вље них кри те ри ју ма, пра ви ла и про-
це ду ра.
8.6. Ви со ко школ ска уста но ва си сте ма тич но ана ли зи ра, оце њу је и уна пре ђу је ме то-
де и кри те ри ју ме оце њи ва ња сту де на та по пред ме ти ма, а по себ но: да ли је ме тод 
оце њи ва ња сту де на та при ла го ђен пред ме ту, да ли се пра ти и оце њу је рад сту ден та 
то ком на ста ве, ка кав је од нос оце на ра да сту ден та то ком  на ста ве и на за вр шном ис-
пи ту у укуп ној оце ни и да ли се оце њу је спо соб ност сту де на та да при ме не зна ње.
8.7. Ме то де оце њи ва ња сту де на та и зна ња ко је су усво ји ли у то ку на став но-на уч ног 
про це са ускла ђе не су са ци ље ви ма, са др жа ји ма и оби мом акре ди то ва ња сту диј ских 
про гра ма.
8.8. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је ко рект но и про фе си о нал но по на ша ње на-
став ни ка то ком оце њи ва ња сту де на та (објек тив ност, етич ност и ко рек тан од нос пре-
ма сту ден ту).
8.9. Ви со ко школ ска уста но ва си сте ма тич но пра ти и про ве ра ва оце не сту де на та по 
пред ме ти ма и пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре уко ли ко до ђе до не пра вил но сти у ди-
стри бу ци ји оце на (су ви ше ви со ких или ни ских оце на, не рав но ме ран рас по ред оце-
на) у ду жем пе ри о ду.
8.10. Ви со ко школ ска уста но ва си сте ма тич но пра ти и про ве ра ва про ла зност сту де-
на та по пред ме ти ма, про гра ми ма, го ди на ма и пред у зи ма ко рек тив не ме ре у слу ча ју 
су ви ше ни ске про ла зно сти или дру гих не пра вил но сти у оце њи ва њу.
8.11. Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик студент-
ског организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом.

Стан дард 9: Ква ли тет уџ бе ни ка, ли те ра ту ре, би бли о теч ких и ин фор ма тич ких 
ре сур са
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обез-
беђује доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката.
Упут ства за при ме ну стан дар да 9:
9.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма уџ бе ни ке и дру гу ли те ра ту ру 
нео п ход ну за са вла ђи ва ње гра ди ва у по треб ној ко ли чи ни и на вре ме.
9.2. На ста ва из сва ког пред ме та је по кри ве на од го ва ра ју ћим уџ бе ни ци ма и дру гим 
учи ли ма, ко ји су уна пред по зна ти и об ја вље ни.
9.3. Ви со ко школ ска уста но ва до но си оп шти акт о уџ бе ни ци ма. У скла ду са тим оп-
штим ак том, уста но ва си сте ма тич но пра ти, оце њу је ква ли тет уџ бе ни ка и дру гих 
учи ла са аспек та ква ли те та са др жа ја (са вре ме ност, тач ност), струк ту ре (при ме ри, 
пи та ња, ре зи ме), сти ла и оби ма (ускла ђе ност са бро јем ЕСПБ бо до ва); уџ бе ни ци и 
дру га учи ла ко ја не за до во ља ва ју стан дард би ва ју по бољ ша ни или по ву че ни из на-
ста ве и за ме ње ни ква ли тет ни јим.
9.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма би бли о те ку опре мље ну по треб-
ним бро јем би бли о теч ких је ди ни ца, као и опре мом за рад.
9.5. Ви со ко школ ска уста но ва си сте ма тич но пра ти, оце њу је и уна пре ђу је струк ту ру и 
обим би бли о теч ког фон да.
9.6. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је сту ден ти ма нео п ход не ин фор ма тич ке ре-
сур се за са вла ђи ва ње гра ди ва: по тре бан број ра чу на ра од го ва ра ју ћег ква ли те та, дру-
гу ин фор ма тич ку опре му, при ступ ин тер не ту и оста лу ко му ни ка ци о ну опре му.
9.7. Број за по сле них у би бли о те ци и пра те ћим слу жба ма, као и вр ста и ни во њи хо ве 
струч не спре ме ускла ђе ни су са на ци о нал ним и европ ским стан дар ди ма за пру жа ње 
ове вр сте услу га.
9.8. Ком пе тент ност и мо ти ви са ност осо бља за по др шку у би бли о те ци, чи та о ни ци и 
ра чу нар ском цен тру се кон ти ну и ра но пра ти, оце њу је и уна пре ђу је.
9.9. Сту ден ти се си сте мат ски упо зна ју са на чи ном ра да у би бли о те ци и ра чун ском 
цен тру.
9.10. Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и електрон-
ског материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одговарајућем 
делу зграде како би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим ко-
рисницима пружиле адекватне услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ ње-
ном комплетном фонду обезбеђен је најмање 12 часова дневно.

Стан дард 10: Ква ли тет упра вља ња ви со ко школ ском уста но вом и ква ли тет не-
на став не по др шке
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се 
обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица 
за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада.
Упут ства за при ме ну стан дар да 10:
10.1. Ор га ни упра вља ња и ор га ни по сло во ђе ња, њи хо ве над ле жно сти и од го вор но-
сти у ор га ни за ци ји и упра вља њу ви со ко школ ском уста но вом су утвр ђе ни оп штим 
ак том ви со ко школ ске уста но ве у скла ду са за ко ном.
10.2. Струк ту ра, ор га ни за ци о не је ди ни це и њи хов де ло круг ра да, као и њи хо ва ко ор-
ди на ци ја и кон тро ла су утвр ђе ни оп штим ак том ви со ко школ ске уста но ве, у скла ду 
са за ко ном.
10.3. Ви со ко школ ска уста но ва си сте мат ски пра ти и оце њу је ор га ни за ци ју и упра-
вља ње ви со ко школ ском уста но вом и пред у зи ма ме ре за њи хо во уна пре ђе ње.
10.4. Ви со ко школ ска уста но ва си сте мат ски пра ти и оце њу је рад упра вљач ког и не-
на став ног осо бља и пред у зи ма ме ре за уна пре ђе ње ква ли те та њи хо вог ра да; по себ-
но пра ти и оце њу је њи хов од нос пре ма сту ден ти ма и мо ти ва ци ју у ра ду са сту ден-
ти ма.
10.5. Усло ви и по сту пак за сни ва ња рад ног од но са и на пре до ва ња не на став ног осо-
бља утвр ђу ју се оп штим ак том ви со ко школ ске уста но ве и до ступ ни су јав но сти.
10.6. Рад и де ло ва ње упра вљач ког и не на став ног осо бља су до ступ ни оце ни на став-
ни ка, не на став ног осо бља, сту де на та и за ин те ре со ва них су бје ка та.
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10.7. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је број и ква ли тет не на став ног осо бља у 
скла ду са стан дар ди ма за акре ди та ци ју.
10.8. Установа обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образо-
вање и усавршавање на професионалном  плану.

Стан дард 11: Ква ли тет про сто ра  и опре ме
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру.
Упут ства за при ме ну стан дар да 11:
11.1. Ви со ко школ ска уста но ва по се ду је при ме ре не про стор не ка па ци те те: учи о ни це, 
ка би не те, би бли о те ку, чи та о ни цу и слич но за ква ли тет но оба вља ње сво је де лат но-
сти.
11.2. Ви со ко школ ска уста но ва по се ду је аде кват ну и са вре ме ну тех нич ку, ла бо ра то-
риј ску и дру гу спе ци фич ну опре му ко ја обез бе ђу је ква ли тет но из во ђе ње на ста ве на 
свим вр ста ма и сте пе ни ма сту ди ја.
11.3. Ви со ко школ ска уста но ва кон ти ну и ра но пра ти и ускла ђу је сво је про стор не ка-
па ци те те и опре му са по тре ба ма на став ног про це са и бро јем сту де на та.
11.4. Ви со ко школ ска уста но ва свим за по сле ним и сту ден ти ма обез бе ђу је нео ме тан 
при ступ раз ли чи тим вр ста ма ин фор ма ци ја у елек трон ском об ли ку и ин фор ма ци о-
ним тех но ло ги ја ма, ка ко би се те ин фор ма ци је ко ри сти ле  у на уч но-обра зов не свр хе.
11.5. Високошколска установа у свом саставу поседује најмање једну просторију 
опремљену савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу 
омогућавају рад на рачунарима и коришћење услуга рачунског центра (фотокопи-
рање, штампање, скенирање, нарезивање CD и DVD материјала).

Стан дард 12: Фи нан си ра ње
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 
финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских 
средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року.
Упут ства за при ме ну стан дар да 12:
12.1. Ви со ко школ ска уста но ва има ду го роч но обез бе ђе на фи нан сиј ска сред ства нео-
п ход на за ре а ли за ци ју на став но-на уч ног про це са, на уч но и стра жи вач ких про је ка та, 
умет нич ких и про фе си о нал них ак тив но сти.
12.2. Из во ри фи нан си ра ња ви со ко школ ске уста но ве утвр ђе ни су у скла ду са за ко-
ном.
12.3. Ви со ко школ ска уста но ва ана ли зи ра и пла ни ра рас по ред и на ме ну фи нан сиј-
ских сред ста ва та ко да обез бе ђу је фи нан сиј ску ста бил ност и ли квид ност у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду.
12.4. Високошколска установа обезбеђује јавност и транспарентност својих извора 
финансирања и начина употреба финансијских средстава кроз извештај о посло-
вању и годишњи обрачун који усваја савет.

Стан дард 13: Уло га сту де на та у са мо вред но ва њу и про ве ри ква ли те та
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења 
квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника у 
телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету ви-
сокошколске установе.
Упут ства за при ме ну стан дар да 13:
13.1. Пред став ни ци сту де на та су чла но ви ко ми си је за обез бе ђе ње ква ли те та ви со ко-
школ ске уста но ве.
13.2. Сту ден ти на од го ва ра ју ћи на чин да ју ми шље ње о стра те ги ји, стан дар ди ма, 
по ступ ци ма и до ку мен ти ма ко ји ма се обез бе ђу је ква ли тет ви со ко школ ске уста но-
ве, укљу чу ју ћи и ре зул та те са мо вред но ва ња и оце њи ва ња ква ли те та ви со ко школ ске 
уста но ве.
13.3. Оба ве зан еле мент са мо вред но ва ња ви со ко школ ске уста но ве је сте ан ке та ко-
јом се ис пи ту ју ста во ви и ми шље ња сту де на та о пи та њи ма из свих обла сти ко је се 
про ве ра ва ју у про це су са мо вред но ва ња. Ви со ко школ ска уста но ва је оба ве зна да ор-
га ни зу је и спро ве де ан ке ту и да ње не ре зул та те учи ни до ступ ним јав но сти и укљу чи 
их у укуп ну оце ну са мо вред но ва ња и оце не ква ли те та.
13.4. Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реа-
лизације развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој 
метода оцењивања.

Стан дард 14: Си сте мат ско пра ће ње и пе ри о дич на про ве ра ква ли те та
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне инфор-
мације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обез-
беђења квалитета.
Упут ства за при ме ну стан дар да 14:
14.1. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је спро во ђе ње утвр ђе них стан дар да и по сту-
па ка за оце њи ва ње ква ли те та и оба вља ње свих за да та ка ко је у том про це су има ју 
су бјек ти у си сте му обез бе ђе ња ква ли те та уста но ве.
14.2. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је усло ве и ин фра струк ту ру за ре дов но, си-
сте мат ско при ку пља ње и об ра ду по да та ка по треб них за оце ну ква ли те та у свим 
обла сти ма ко је су пред мет са мо вред но ва ња.
14.3. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је ре дов ну по врат ну ин фор ма ци ју од по сло-
да ва ца, пред став ни ка На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, сво јих бив ших сту де на-
та и дру гих од го ва ра ју ћих ор га ни за ци ја о ком пе тен ци ја ма ди пло ми ра них сту де на та.
14.4. Ви со ко школ ска уста но ва обез бе ђу је по дат ке по треб не за упо ре ђи ва ње са стра-
ним ви со ко школ ским уста но ва ма у по гле ду ква ли те та.
14.5. Ви со ко школ ска уста но ва оба вља пе ри о дич на са мо вред но ва ња и про ве ру ни-
воа ква ли те та то ком ко јих про ве ра ва спро во ђе ње утвр ђе не стра те ги је и по сту па ка за 
обез бе ђе ње ква ли те та, као и до сти за ње же ље них стан дар да ква ли те та. У пе ри о дич-
ним са мо вред но ва њи ма оба ве зно је укљу чи ва ње ре зул та та ан ке ти ра ња сту де на та. 
Са мо вред но ва ње мо ра да се спро во ди нај ма ње јед ном у три го ди не.
14.6. Са резултатима самовредновања високошколска установа упознаје наставнике 
и сараднике, путем катедри и стручних органа, студенте, преко студентских органи-
зација, Комисију за акредитацију и проверу квалитета и јавност.

Стан дард 15. Ква ли тет док тор ских сту ди ја
Квалитет докторских студија  се обезбеђује кроз унапређење научноистражи-
вачког рада, односно уметничко истраживачког рада, осавремењавање садржаја 
студијских програма докторских студија и  редовно праћење и проверу њихових 
циљева, постизање научних, односно уметничких способности студената доктор-
ских студија и овладавање специфичним академским и практичним вештинама по-
требним за будући развој њихове каријере. 
Упут ства за при ме ну стан дар да 15:
15.1. Ви со ко школ ска уста но ва са мо вред ну је акре ди то ва не сту диј ске про гра ме док-
тор ских сту ди ја, од но сно док тор ске шко ле ко је ви со ко школ ска уста но ва ре а ли зу-
је са мо стал но или за јед но са дру гом ви со ко школ ском или на уч но-ис тра жи вач ком 
уста но вом из зе мље или ино стран ства.
15.2. Док тор ска шко ла је раз ви је на у скла ду са Смер ни ца ма за ус по ста вља ње док-
тор ских шко ла ко је усвајa На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње.
15.3. Ви со ко школ ска уста но ва про ве ра ва сво ју спрем ност за из во ђе ње док тор-
ских сту ди ја на осно ву по ка за те ља ко ји се од но се на на уч но и стра жи вач ки, од но сно 
умет нич ко ис тра жи вач ки рад це не ћи: 
а. број док тор ских ди сер та ци ја, од но сно док тор ских умет нич ких про је ка та, од бра-
ње них у ви со ко школ ској уста но ви за обла сти у ко ји ма из во ди док тор ске сту ди је, 
има ју ћи у ви ду од нос бро ја док тор ских ди сер та ци ја, од но сно док тор ских умет нич-
ких про је ка та пре ма бро ју ди пло ми ра них сту де на та и пре ма бро ју на став ни ка;
б. од нос бро ја на став ни ка и бро ја на став ни ка ко ји су укљу че ни у на уч но и стра жи-
вач ке или умет нич ко и стра жи вач ке про јек те;
в. ква ли тет на уч но и стра жи вач ког и умет нич ко и стра жи вач ког ра да на став ни ка ан-
га жо ва них на док тор ским сту ди ја ма пре ма усло ви ма ко је де фи ни шу стан дар ди за 
акре ди та ци ју;
г. оства ре ну са рад њу са на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма у зе мљи и све ту; 
15.4. Ви со ко школ ска уста но ва пра ти, ана ли зи ра и уна пре ђу је по сти за ње на уч них, 
од но сно умет нич ких спо соб но сти и ака дем ских и спе ци фич них прак тич них ве шти-
на сво јих сту де на та це не ћи:
а. на уч но и стра жи вач ке, од но сно умет нич ко и стра жи вач ке ре зул та те и оспо со бље-
ност свр ше них сту де на та док тор ских сту ди ја да ре зул та те са оп шта ва ју на на уч ним 
кон фе рен ци ја ма, об ја вљу ју у на уч ним ча со пи си ма са ре цен зи јом, пре зен ту ју јав но-
сти, па тен ти ра ју или ре а ли зу ју кроз при зна та но ва тех нич ка и тех но ло шка ре ше ња;
б. до при но се у раз во ју на уч не ди сци пли не кроз укљу чи ва ње у до ма ће или ме ђу на-
род не на уч но и стра жи вач ке про јек те;
в. раз вој ве шти на и спрет но сти у упо тре би зна ња у од го ва ра ју ћем под руч ју;
г. по што ва ње прин ци па етич ког ко дек са и до бре на уч не прак се;
15.5. Ви со ко школ ска уста но ва пра ти, ана ли зи ра и уна пре ђу је по ли ти ку упи са 
сту де на та на док тор ске сту ди је це не ћи:
а. дру штве не по тре бе и по тре бе  раз во ја на у ке, умет но сти, обра зо ва ња и кул ту ре; 
б. сво је ма те ри јал не и на уч но и стра жи ва че, од но сно умет нич ко и стра жи вач ке ре сур-
се, и рас по ло жи вост са вре ме не ис тра жи ва ке опре ме и ла бо ра то риј ског про сто ра 
на ме ње ног сту ден ти ма док тор ских сту ди ја. 
15.6. Ви со ко школ ска уста но ва не пре кид но пра ти и ана ли зи ра на пре до ва ње сту-
ден та узи ма ју ћи у об зир на пре дак оства рен у сти ца њу зна ња и ве шти на нео п хо-
дан за да љи раз вој ка ри је ре, и на пре дак у ис тра жи ва њу, и у том ци љу уна пре ђу је 
и раз ви ја мен тор ски си стем као по др шку сту ден ту док тор ских сту ди ја.
15.6. Ви со ко школ ска уста но ва пра ти, кри тич ки оце њу је и не пре кид но под сти че 
на уч ни, од но сно умет нич ки на пре дак сво јих на став ни ка, по себ но мен то ра у на-
сто ја њу да уна пре ђу је од нос бро ја по тен ци јал них мен то ра пре ма бро ју сту де на та 
док тор ских сту ди ја а у ци љу ства ра ња по вољ ни јег ис тра жи вач ког, од но сно умет-
нич ког окру же ња за сво је сту ден те.
15.6. Установа депонује докторске дисертације, односно докторске уметничке 
пројекте у јединствен репозиторијум који је трајно доступан јавности. Установа 
обезбеђује јавну доступност реферата о прихватању дисертације, односно уметнич-
ког пројекта и објављених научноистраживачких, односно уметничкоистраживач-
ких резултата које је кандидат остварио. 

3701
На осно ву чла на 11. став 1. тач ка 11) За ко на о ви со ком обра-

зо ва њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/05, 100/07  – аутен тич но 
ту ма че ње, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15  – аутен тич но ту-
ма че ње, 68/15 и 87/16), 

На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње, на сед ни ци одр жа-
ној 25. апри ла 2017. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К

о стан дар ди ма и по ступ ку за спо ља шњу про ве ру  
ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се стан дар ди и по сту пак за спо-

ља шњу про ве ру ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва.
Стан дар ди из ста ва 1. овог чла на од штам па ни су уз овај пра-

вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 2.
По сту пак спо ља шње про ве ре ква ли те та ви со ко школ ске 

уста но ве по кре ће Kомисија за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те-
та (у да љем тек сту: Ко ми си ја) пре ма го ди шњем пла ну по сло ва, 



29. септембар 2017. Број 88 179
по по себ ном на ло гу На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње 
(у да љем тек сту: На ци о нал ни са вет), на зах тев са мо стал не ви со-
ко школ ске уста но ве или ми ни стра над ле жног за по сло ве ви со ког 
обра зо ва ња (у да љем тек сту: ми ни стар)

Члан 3.
У име са мо стал не ви со ко школ ске уста но ве зах тев за спо ља-

шњу про ве ру ква ли те та под но си струч ни ор ган.
Зах тев за спо ља шњу про ве ру ква ли те та тре ба да са др жи: по-

дат ке о под но си о цу зах те ва и обра зло же ње зах те ва.

Члан 4.
Ко ми си ја при ба вља до ку мен та ци ју по треб ну за спро во ђе ње 

по ступ ка спо ља шње про ве ре ква ли те та од ви со ко школ ске уста но-
ве ко ја је су бјект спо ља шње про ве ре ква ли те та.

До ку мен та ци ја из ста ва 1. овог чла на са др жи:
 – на зив, се ди ште, од го вор но ли це (рек тор, де кан, ди рек тор);
 – акт о осни ва њу и из да те до зво ле за рад;
 – сту диј ске про гра ме ко је из во ди;
 – из ве штај о са мо вред но ва њу;
 – план ра да нај ма ње за те ку ћу и на ред ну го ди ну и из ве штај о 

ра ду у прет ход ној го ди ни;
 – по дат ке о сту ден ти ма;
 – по дат ке о упи сној по ли ти ци: кри те ри ју ми и на чин ран ги ра-

ња и упи са кан ди да та;
 – по дат ке о на став ном осо бљу;
 – по дат ке о би бли о те ци и ин фор ма тич кој опре ми;
 – по дат ке о про сто ру и опре ми: до ка зи о вла сни штву/за ку пу, 

до ка зи о ур ба ни стич ким усло ви ма, по дат ке о по вр ши ни, струк ту-
ри про сто ра и по дат ке о тех нич кој опре ми (број, на ме на, ста рост);

 – би ланс ста ња и успе ха за прет ход ну го ди ну, фи нан сиј ски 
план за те ку ћу и на ред ну го ди ну, из ве штај о по сло ва њу са из во-
ри ма фи нан си ра ња и на чи ном упо тре бе фи нан сиј ских сред ста ва.

Ви со ко школ ска уста но ва до ста вља до ку мен та ци ју из ста ва 2. 
овог чла на у ро ку од 15 да на од да на при је ма зах те ва Ко ми си је.

Члан 5.
Ко ми си ја за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та до но си про це-

ду ру за спо ља шњу про ве ру ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва, 
ко ју об ја вљу је на ин тер нет стра ни ци Ко ми си је и до ста вља На ци о-
нал ном са ве ту на ми шље ње.

Члан 6.
Ор ган по сло во ђе ња ви со ко школ ске уста но ве га ран ту је:
1) да су оп шти ак ти ви со ко школ ске уста но ве у скла ду са за-

ко ном;
2) да је до ку мен та ци ја за спо ља шњу про ве ру ква ли те та ура-

ђе на у скла ду са стан дар ди ма за спо ља шњу про ве ру ква ли те та;
3) за тач ност по да та ка у до ку мен та ци ји за спо ља шњу про ве-

ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.

Члан 7.
Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве ви со ког обра зо ва ња (у 

да љем тек сту: Ми ни стар ство) вр ши про ве ру ком плет но сти до ста-
вље не до ку мен та ци је из чла на 4. став 2. овог пра вил ни ка.

У слу ча ју ка да ви со ко школ ска уста но ва не до ста ви сву по-
треб ну до ку мен та ци ју, Ми ни стар ство упу ћу је зах тев ви со ко школ-
ској уста но ви да ком пле ти ра до ку мен та ци ју.

Рок за до ста вља ње по треб не до ку мен та ци је је осам да на од 
да на при је ма зах те ва Ми ни стар ства.

Члан 8.
Ра ди утвр ђи ва ња чи ње ни ца од зна ча ја за оце ну ис пу ње но сти 

стан дар да за спо ља шњу про ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста-
но ве, Ко ми си ја обра зу је пот ко ми си ју у чи јем са ста ву су нај ма ње 
два чла на Ко ми си је и је дан сту дент са ли ста сту де на та ко ју, у скла-
ду са сво јим оп штим ак том, утвр ђу је Сту дент ска кон фе рен ци ја 
уни вер зи те та Ср би је, од но сно Сту дент ска кон фе рен ци ја ака де ми-
ја стру ков них сту ди ја Ср би је.

Сту дент уче ству је у ра ду пот ко ми си је из ста ва 1. овог чла на 
без пра ва од лу чи ва ња.

У са ста ву пот ко ми си је из ста ва 1. овог чла на мо же би ти и ли-
це струч но за од го ва ра ју ћу област, ко је Ко ми си ја од ре ђу је са листâ 
од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја (тр жи шта ра да, стру ков них удру же ња, 
ко мо ра итд.), ко је оне утвр ђу ју у скла ду са сво јим оп штим ак ти ма.

У са ста ву пот ко ми си је из ста ва 1. овог чла на мо же би ти и ме-
ђу на род ни екс перт у слу ча ју ка да се оба вља спо ља шња про ве ра 
ква ли те та уни вер зи те та и ака де ми ја стру ков них сту ди ја.

Сту дент из ста ва 1. овог чла на, ли це струч но за од го ва ра ју ћу 
област из ста ва 3. овог чла на и ме ђу на род ни екс перт из ста ва 4. 
овог чла на, има ју пра во на на кна ду за рад у пот ко ми си ји, у скла ду 
са ак том На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње.

На кна да из ста ва 5. овог чла на ис пла ћу је се из сред ста ва из 
ко јих се, у скла ду са За ко ном о ви со ком обра зо ва њу, фи нан си ра 
рад Ко ми си је.

Члан 9.
Ко ми си ја на пред лог пот ко ми си је из чла на 6. овог пра вил-

ни ка од ре ђу је два ре цен зен та ра ди ана ли зе и оце не ре зул та та са-
мо вред но ва ња и оце њи ва ња ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве (у 
да љем тек сту: са мо вред но ва ње ви со ко школ ске уста но ве).

Сва ки ре це зент ана ли зи ра до ку мен та ци ју ко ју је до ста ви ла 
ви со ко школ ска уста но ва и оце њу је:

 – да ли је са мо вред но ва ње ви со ко школ ске уста но ве из ве де но 
на осно ву стан дар да за са мо вред но ва ње ви со ко школ ске уста но ве;

 – ко ји су стан дар ди при са мо вред но ва њу ви со ко школ ске 
уста но ве ис пу ње ни у це ли ни, ко ји де ли мич но и ко ји ни су ис пу-
ње ни;

 – ко је су обла сти де ло ва ња ви со ко школ ске уста но ве у ква ли-
та тив ном сми слу за до во ља ва ју ће, ко је су де ли мич но за до во ља ва-
ју ће и ко је су не за до во ља ва ју ће.

О из вр ше ној ана ли зи из ста ва 2. овог чла на ре цен зент под но-
си Ко ми си ји из ве штај, ко ји са др жи оце ну ис пу ње но сти стан дар да 
за спо ља шњу про ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве и пред-
лог ме ра за от кла ња ње уоче них сла бо сти.

Члан 10.
Пот ко ми си ја утвр ђу је чи ње ни це од зна ча ја за спо ља шњу 

про ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве не по сред ним уви дом 
у рад те ви со ко школ ске уста но ве, а о до ла ску оба ве шта ва ви со ко-
школ ску уста но ву 15 да на пре пла ни ра ног до ла ска.

Ви со ко школ ска уста но ва је ду жна да пот ко ми си ји обез бе-
ди све тра же не по дат ке и ин фор ма ци је као и сло бо дан при ступ и 
увид у на став ни про цес и про цес упра вља ња.

На кон спро ве де ног не по сред ног уви да, пот ко ми си ја са чи ња-
ва из ве штај ко ји са др жи оце ну ис пу ње но сти стан дар да за спо ља-
шњу про ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве и пред лог ме ра 
за от кла ња ње уоче них сла бо сти.

Члан 11.
На осно ву из ве шта ја ре цен зе на та из чла на 7. став 3. овог пра-

вил ни ка и из ве шта ја пот ко ми си је из чла на 8. став 3. овог пра вил-
ни ка, пот ко ми си ја са чи ња ва за вр шни из ве штај о спо ља шњој про-
ве ри ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве и до ста вља га Ко ми си ји у 
ро ку од два ме се ца од из вр ше ња не по сред ног уви да у рад ви со ко-
школ ске уста но ве.

Из ве штај из ста ва 1. овог чла на са др жи:
 – ана ли зу и оце ну ис пу ње но сти стан дар да за спо ља шњу про-

ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве;
 – не до стат ке у по гле ду ис пу ње но сти стан дар да за спо ља шњу 

про ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве;
 – пред ло ге и су ге сти је за по бољ ша ње ква ли те та ви со ко школ-

ске уста но ве.

Члан 12.
Ко ми си ја на сед ни ци раз ма тра за вр шни из ве штај пот ко ми си-

је о спо ља шњој про ве ри ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве и из-
ја шња ва се о ње му гла са њем.

Из ве штај је усво јен ка да за ње га гла са ви ше од по ло ви не 
укуп ног бро ја чла но ва Ко ми си је.

Уко ли ко Ко ми си ја не усво ји за вр шни из ве штај пот ко ми си-
је, на ло жи ће пот ко ми си ји да до пу ни за вр шни из ве штај у скла ду 
са при мед ба ма и су ге сти ја ма Ко ми си је, у ро ку ко ји не мо же би ти 
кра ћи од три ме се ца.

Ко ми си ја до ста вља из ве штај из ста ва 2. овог чла на: На ци о-
нал ном са ве ту, Ми ни стру и са мо стал ној ви со ко школ ској уста но ви 
ко ја је би ла су бјект спо ља шне про ве ре ква ли те та у ро ку од 15 да на 
од да на усва ја ња.
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Члан 13.
На осно ву из ве шта ја Ко ми си је из чла на 10. став 2. овог пра-

вил ни ка На ци о нал ни са вет утвр ђу је ре зул тат спо ља шње про ве ре 
ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.

Члан 14.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се 
од 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

Пред сед ник
На ци о нал ног са ве та за ви со ко обра зо ва ње, 

проф. др Де јан По по вић, с.р.

СТАН ДАР ДИ ЗА СПО ЉА ШЊУ ПРО ВЕ РУ КВА ЛИ ТЕ ТА 
ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА

Стан дард 1: Ко ри шће ње ре зул та та са мо вред но ва ња ви со ко-
школ ске уста но ве

Стан дард 2: Ме тод спо ља шње про ве ре ква ли те та
Стан дард 3: Обла сти спо ља шње про ве ре ква ли те та
Стан дард 4: Ре зул тат спо ља шње про ве ре ква ли те та ви со ко-

школ ске уста но ве
Стан дард 5: Ор га ни за ци ја и уче сни ци  по ступ ка спо ља шње 

про ве ре ква ли те та
Стан дард 6: По сту пак спо ља шње про ве ре ква ли те та
Стан дард 7: Из ве шта ва ње
Стан дард 8: Пе ри о дич ност про ве ре
Стан дард 9: Уна пре ђе ње по ступ ка спо ља шње про ве ре ква-

ли те та

Стан дард 1: Ко ри шће ње ре зул та та са мо вред но ва ња ви со ко школ ске уста но ве
Спољашња провера квалитета полази од резултата самовредновања високошколске 
установе.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 1:
1.1. У по ступ ку спо ља шње про ве ре ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве пр во се са-
гле да ва и ана ли зи ра по сту пак са мо вред но ва ња ви со ко школ ске уста но ве, и то:
 – ква ли тет са мо вред но ва ња: да ли су у по ступ ку са мо вред но ва ња при ме ње ни стан-
дар ди за са мо вред но ва ње ви со ко школ ске уста но ве;
 – ре зул тат са мо вред но ва ња: да ли су у по ступ ку са мо вред но ва ња утвр ђе ни не до ста-
ци ко ји упу ћу ју на не до во љан ни во ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.
1.2. Уко ли ко је са мо вред но ва ње спро ве де но у скла ду са стан дар ди ма за са мо вред-
но ва ње и уко ли ко ре зул та ти са мо вред но ва ња ука зу ју на ви сок ни во ква ли те та ви-
со ко школ ске уста но ве, об у хват спо ља шње про ве ре ква ли те та мо же би ти огра ни чен.
1.3. Уколико самовредновање није спроведено у складу са стандардима за 
самовредновање и уколико резултати самовредновања указују на низак ниво квали-
тета високошколске установе, спољашња провера квалитета је свеобухватна.

Стан дард 2: Ме тод спо ља шње про ве ре ква ли те та
Спољашња провера квалитета заснива се на провери испуњености утврђених и 
објављених стандарда квалитета високошколске установе и њених програма.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 2:
2.1. Спо ља шња про ве ра ква ли те та спро во ди се упо ре ђи ва њем ствар ног ста ња у 
по гле ду ис пу ња ва ња стан дар да за спо ља шњу про ве ру ква ли те та у ви со ко школ ској 
уста но ви са стан дар ди ма.
2.2. Стан дар ди ко ји се ко ри сте у спо ља шњој про ве ри ква ли те та мо ра ју би ти до не ти 
у по ступ ку ко ји под ра зу ме ва укљу чи ва ње свих за ин те ре со ва них стра на.
2.3. Стан дар ди ко ји се ко ри сте у спо ља шњој про ве ри ква ли те та мо ра ју би ти уна пред 
по зна ти ви со ко школ ским уста но ва ма.
2.4. Ква ли тет ра да ви со ко школ ске уста но ве и ква ли тет про гра ма утвр ђу је се:
 – про ве ром по ступ ка и ре зул та та са мо вред но ва ња ви со ко школ ске уста но ве,
 – непосредним увидом у стање високошколске установе и њене програме.

Стан дард 3: Обла сти спо ља шње про ве ре ква ли те та
Спољашња провера квалитета обухвата проверу испуњености стандарда квалитета 
у унапред дефинисаним областима.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 3:
3.1. Спо ља шња про ве ра ква ли те та оба вља се у обла сти ма:
 – на ста ва,
 – на став но осо бље,
 – ис тра жи ва ње,
 – оце њи ва ње сту де на та,
 – уџ бе ни ци и ли те ра ту ра,
 – би бли о те ка и ин фор ма ци о ни ре сур си,
 – про стор и опре ма,
 – не на став но осо бље,
 – про цес упра вља ња,
 – јавност  рада.

Стан дард 4: Ре зул тат спо ља шње про ве ре ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве
Резултат спољашње провере квалитета високошколске установе утврђује се на ос-
нову унапред познатих и јасних критеријума, од стране надлежног тела, у складу 
са законом.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 4:
4.1. Ре зул тат спо ља шње про ве ре ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве утвр ђу је На ци-
о нал ни са вет на осно ву из ве шта ја Ко ми си је.
4.2. Ре зул тат спо ља шње про ве ре ква ли те та тре ба да бу де за сно ван на уна пред утвр-
ђе ним, ја сним и об ја вље ним кри те ри ју ми ма ко ји се до след но при ме њу ју.
4.3. Акт ко јим се утвр ђу је ре зул тат спо ља шње про ве ре ква ли те та ви со ко школ ске 
уста но ве до но си се у пи сме ној фор ми и тре ба да бу де ја сан и не дво сми слен. Тај акт 
тре ба да са др жи пре по ру ке ви со ко школ ској уста но ви о да љем по сту па њу у ци љу 
обез бе ђе ња ква ли те та.
4.4. Уко ли ко са мо вред но ва ње ни је спро ве де но у скла ду са стан дар ди ма за са мо-
вред но ва ње и уко ли ко ре зул та ти са мо вред но ва ња и чи ње ни це утвр ђе не то ком по се-
те ука зу ју на ни зак ни во ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве, Ко ми си ја у Из ве шта ју 
пред ви ђа оба ве зу до но ше ња ак ци о ног пла на од стра не ви со ко школ ске  уста но ве за 
по сту пак  на кнад ног пра ће ња. Овај акт се до ста вља ви со ко школ ској уста но ви и об-
ја вљу је на веб сај ту Ко ми си је.
4.5. Ви со ко школ ска уста но ва до но си план ак тив но сти за по сту пак на кнад ног пра ће-
ња (followup) и о то ме оба ве шта ва Ко ми си ју. Фа за на кнад ног пра ће ња мо же тра ја ти 
нај ви ше шест ме се ци од при је ма Из ве шта ја о спо ља шњој про ве ри ква ли те та (СПК).
4.6. Пред ло же ни план ак тив но сти ко ји до но си ВСУ тре ба да бу де у скла ду са пре-
по ру ка ма са др жа ним у Из ве шта ју о спо ља шњој про ве ри. План тре ба да са др жи, за 
сва ку ак тив ност из вр ши о ца, рок ре а ли за ци је и мер љи ве ци ље ве у по гле ду кон тро ле 
ре а ли за ци је. 
4.7. То ком фа зе на кнад ног пра ће ња ви со ко школ ска уста но ва пра ти и ана ли зи ра 
пред ло же не ак тив но сти у ци љу обез бе ђе ња ква ли те та, од но сно трај но ра ди на пра-
ће њу ква ли те та.
4.8. На кон ре а ли за ци је свих ак тив но сти пред ви ђе них ак ци о ним пла ном, ви со ко-
школ ска уста но ва до ста вља Ко ми си ји Из ве штај о ре а ли за ци ји ак ци о ног пла на, у 
ко ме се де таљ но опи су ју и до ку мен ту ју при ло зи ма ре зул та ти спро ве де них ак тив но-
сти о по сту па њу ви со ко школ ске уста но ве у ци љу обез бе ђе ња ква ли те та.
4.9. Ко ми си ја на осно ву Из ве штај о ре а ли за ци ји ак ци о ног пла на у ро ку од 30 да на 
са ста вља За вр шни из ве штај о спо ља шњој про ве ри ква ли те та, у ко ме се да је ко нач-
на оце на у по гле ду ис пу ња ва ња стан дар да за спо ља шњу про ве ру ква ли те та.
4.10. У Завршном извештају који се доставља Националном савету, у зависности од 
оцене резултата реализације акционог плана, наводи се или датум редовне спољашње 
провере квалитета у складу са Стандардима за спољашњу проверу квалитета, или да-
тум ванредне спољашње провере квалитета (reaudit), или датум ванредне акредитације.

Стан дард 5: Ор га ни за ци ја и уче сни ци по ступ ка спо ља шње про ве ре ква ли те та
Спољашња провера квалитета мора бити организована на начин који обезбеђује 
унапређење квалитета високошколских установа. Учесници у поступку спољашње 
провере квалитета морају имати јасно одређену надлежност и одговорност.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 5:
5.1. Уче сни ци у по ступ ку спо ља шње про ве ре ква ли те та су:
 – ви со ко школ ска уста но ва, ње но ру ко вод ство, на став но и не на став но осо бље,
 – Ко ми си ја,
 – ме ђу на род ни екс пер ти за спо ља шњу про ве ру ква ли те та,
 – ре цен зен ти,
 – На ци о нал ни са вет за ви со ко обра зо ва ње,
 – сту ден ти
 – пред став ни ци по сло да ва ца и стру ков них удру же ња.
5.2. Над ле жност и од го вор ност уче сни ка у по ступ ку спо ља шње про ве ре ква ли те та 
утвр ђе ни су за ко ном и овим пра вил ни ком.
5.3. Ко ми си ја обез бе ђу је обу ку ра ди уса вр ша ва ња сво јих чла но ва и ре цен зе на та.
5.4. По себ на па жња се по све ћу је из бо ру ре цен зе на та.
5.5. У ци љу уна пре ђе ња спо ља шње про ве ре ква ли те та за ре цен зен те се мо гу име но-
ва ти и стра ни струч ња ци.
5.6. Ко ми си ја  по ред  ре цен зе на та мо же име но ва ти ме ђу на род не екс пер те за спо ља-
шњу про ве ру ква ли те та уни вер зи те та и ака де ми је стру ков них сту ди ја, ко ји по ред 
кри те ри ју ма из чла на 14. За ко на о ви со ком обра зо ва њу тре ба да ис пу ња ва ју и сле-
де ће кри те ри ју ме:
 – по зна ва ње под руч ја ви со ког обра зо ва ња и на у ке,
 – по зна ва ње си сте ма оси гу ра ња ква ли те та,
 – искуство у раду тела и организација које се баве праћењем и унапређењем квали-
тета високошколских установа.

Стан дард 6: По сту пак спо ља шње про ве ре ква ли те та 
Поступак спољашње провере квалитета мора да буде конципиран тако да обезбеђује 
његову сврсисходност у смислу унапређења нивоа квалитета високошколских ус-
танова.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 6:
6.1. По сту пак спо ља шње про ве ре ква ли те та мо ра да бу де усме рен на уна пре ђе ње 
ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.
6.2. Методе и технике спољашње провере квалитета морају да буду усмерени на 
унапређење квалитета високошколских установа.

Стан дард 7: Из ве шта ва ње
Из ве штај о спо ља шњој про ве ри ква ли те та тре ба да бу де на пи сан та ко да са став ни 
де ло ви из ве шта ја бу ду на зна че ни.
Треба обезбедити да се све одлуке, налази и препоруке у извештају могу лако 
пронаћи.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 7:
7.1. Са став ни де ло ви из ве шта ја су: ана ли за и оце на ис пу ње но сти стан дар да за спо-
ља шњу про ве ру ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве, утвр ђе ни не до ста ци у по гле ду 
ис пу ње но сти.
7.2. Извештај се доставља Националном савету, министру и самосталној 
високошколској установи.
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Стан дард 8: Пе ри о дич ност про ве ре
Спољашња провера квалитета високошколске установе треба да се одвија у 
одређеном временском интервалу, који је унапред утврђен и објављен.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 8:
8.1. Спо ља шња про ве ра ква ли те та је не пре ки дан про цес ко ји се пе ри о дич но по на-
вља.
8.2. Спо ља шња про ве ра ква ли те та сту диј ских про гра ма тре ба да се оба вља у пе ри о-
ду од нај ма ње пет го ди на.
8.3. Спољашња провера квалитета високошколских установа треба да се обавља у 
периоду од најмање осам година.

Стан дард 9: Уна пре ђе ње по ступ ка спо ља шње про ве ре ква ли те та
Поступак спољашње провере квалитета се унапређује и прилагођава променама у 
области високог образовања.
Пре по ру ке за спро во ђе ње стан дар да 9:
9.1. Спо ља шња про ве ра ква ли те та се пра ти и ана ли зи ра са ста но ви шта ис пу ња ва ња 
ње не свр хе уна пре ђе ња ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва.
9.2. На осно ву ана ли за утвр ђу ју се ме ре за уна пре ђе ње стан дар да и по ступ ка спо ља-
шње про ве ре ква ли те та ви со ко школ ских уста но ва и пред ло зи и су ге сти је за по бољ-
ша ње ква ли те та ви со ко школ ске уста но ве.
9.3. Уколико резултати самовредновања, оцене рецензента као и анализа и оцена 
испуњености стандарда за спољашњу проверу квалитета високошколске установе 
указују на низак ниво квалитета високошколске установе, саставни део извештаја 
су и детаљна упутства за поступак накнадног праћења.

3702
На осно ву чла на 112. став 1. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17  – од лу ка УС), 
на 71. ре дов ној сед ни ци, одр жа ној 12. сеп тем бра 2017. го ди не, 

Со ци јал но-еко ном ски са вет Ре пу бли ке Ср би је до но си

ОД  Л У  КУ

Ви си на ми ни мал не це не ра да за 2018. го ди ну из но си од 
143,00 ди на ра по рад ном ча су без по ре за и до при но са.

Ова од лу ка се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Број 179/2017
У Бе о гра ду, 12. сеп тем бра 2017. го ди не

Пред се да ва ју ћи Са ве та,
Љу би сав Ор бо вић, с.р.

3703
На осно ву чла на 39. став 1. и чла на 92. став 1, а у ве зи са чла-

ном 88. став 2. тач ка 8) За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 145/14),  

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на 381. сед-
ни ци од 29. сеп тем бра 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о це ни при род ног га са за јав но 

снаб де ва ње број 393, ко ју је до нео Над зор ни од бор ЈП „Гас  – Ру-
ма”, Ру ма, на сед ни ци од 1. сеп тем бра 2017. го ди не. 

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном  гла сни ку Ре пу бли ке Ср-

би је” и на сај ту Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је (www.
aers.rs).

Број 536/2017-Д-02/1
У Бе о гра ду, 29. сеп тем бра 2017. го ди не

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник, 

Љу бо Ма ћић, с.р.

3704
На осно ву чла на 39. и чла на 92. став 1, а у ве зи са чла ном 88. 

став 2. тач ка 4) За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
145/14),

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је, на 381. сед-
ни ци од 29. сеп тем бра 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о це ни при сту па  
си сте му за ди стри бу ци ју при род ног га са

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о це ни при сту па си сте му за ди-

стри бу ци ју при род ног га са број 394, ко ју је до нео Над зор ни од бор 
ЈП „Гас  – Ру ма”, Ру ма, на сед ни ци од 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” 

и на сај ту Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је (www.aers.rs).

Број 535/2017-Д-02/1
У Бе о гра ду, 29. сеп тем бра 2017. го ди не 

Са вет Аген ци је за енер ге ти ку Ре пу бли ке Ср би је
Пред сед ник, 

Љу бо Ма ћић, с.р.

3705
На осно ву од ре да ба чл. 5. и 15. За ко на о Аген ци ји за бор бу 

про тив ко руп ци је  („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 
 – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутен тич но ту ма че ње и 8/15  – УС), у 
по ступ ку за од лу чи ва ње о по сто ја њу по вре де За ко на о Аген ци ји за 
бор бу про тив ко руп ци је про тив Сне жа не Сте фа но вић из Клу па ца, 
26. ју на 2017. го ди не,

В.д. ди рек то ра Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се да је Сне жа на Сте фа но вић, ди рек тор Основ не 
шко ле „До си теј Об ра до вић”, Клуп ци, по сту пи ла су прот но од ред ба ма 
чла на 27. и  чла на 32. став 1. За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп-
ци је, на тај на чин што је до не ла Oдлуку о из бо ру брoj 76/2015 го ди не 
од 27. ма ја 2015. го ди не, ко јом је, од укуп но шест кан ди да та ко ји су 
ис пу ња ва ли усло ве кон кур са за при јем у рад ни од нос на рад ном ме сту 
на став ник раз ред не на ста ве, иза бра ла Бо ри са Сте фа но ви ћа, свог си на, 
на кон че га је са Бо ри сом Сте фа но ви ћем за кљу чи ла Уго вор о ра ду брoj 
76-1/2015 од 8. ју на 2015. го ди не, на осно ву ко јег је име но ва ни у овој 
шко ли за сно вао рад ни од нос на од ре ђе но вре ме, а да о су ко бу ин те ре-
са ко ји је има ла у на ве де ној си ту а ци ји ни је пи сме но оба ве сти ла Аген-
ци ју за бор бу про тив ко руп ци је, па јој се, на осно ву од ред бе чла на  51. 
став 1. За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, из ри че

МЕ РА ЈАВ НОГ ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊА ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА РАЗ РЕ-
ШЕ ЊЕ СА ЈАВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ДИ РЕК ТО РА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ 
„ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ”, КЛУП ЦИ

II. Из ре ка и са же то обра зло же ње овог ре ше ња би ће об ја вље-
ни у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и у „Слу жбе ном ли-
сту гра да Ло зни це”.

III. Тро шко ве об ја вљи ва ња овог ре ше ња сно си ће Сне жа на 
Сте фа но вић.

Обра  зло же  ње

Про тив Сне жа не Сте фа но вић, ди рек то ра Основ не шко ле 
„До си теј Об ра до вић”, Клуп ци (у да љем тек сту: шко ла), по кре нут 
је, на осно ву при ја ве, по сту пак за од лу чи ва ње о по сто ја њу по вре-
де од ре да ба чла на 27. и  чла на 32. став 1. За ко на о Аген ци ји за бор-
бу про тив ко руп ци је (у да љем тек сту: За кон о Аген ци ји), због то га 
што је Бо ри са Сте фа но ви ћа, свог си на, при ми ла у рад ни од нос у 
шко ли, на рад ном ме сту на став ник раз ред не на ста ве, на од ре ђе но 
вре ме, ра ди за ме не рад ни ка ко ји се на ла зи на функ ци ји ди рек то ра, 
а да о су ко бу ин те ре са ко ји је има ла у на ве де ној си ту а ци ји ни је 
пи сме но оба ве сти ла Аген ци ју за бор бу про тив ко руп ци је (у да љем 
тек сту: Аген ци ја).
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