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У В О Д 
 

 

Ово упутство дефинишe интерне механизме (процедуре) провођења активности везаних 

за праћење и унапрјеђење квалитета студирања на Ј У  Високој медицинској школи у 

Приједору (ЈУ ВМШ). Интерни механизми првенствено се односе на процедуре 

истраживања елемената који дефинишу квалитет студија који се изводе на Високој школи 

(квалитет наставе, наставника и стручних  служби). Процедуре дефинисане овим упутством 

односе се на поједине поступке самоевалуације, те вањске евалуације и то: 

 
1. Евалуација наставе од стране студената 

2. Евалуација наставних метода и метода испитивања 

3. Испитивање успјешности полагања испита 

4. Анализа података о кандидатима за упис на студиј и уписаних у I годину студија 

5. Анализа уписаних студената по годинама студија 

6. Анализа успјешности завршавања студија 

7. Испитивање рада стручних служби 

8. Евалуација студијских програма од стране завршених студената 

9. Евалуација студијских програма од стране послодаваца 

 
Упутство садржи детаљан опис истраживања којим је дефинисан: 

 циљ истраживања, 

 институцијска јединица за квалитету која истраживањем руководи, 

 поступак провођења и обраде података, 

 могућност објаве резултата, 

 препоручена динамика провођења истраживања, 

 
Сви подаци добијени кроз истраживања о квалитету и успјешности студија и студирања 

објављују се једном годишње у извјештају Комитета за осигурање квалитете на сједници 

Сената. 

Ово упутство је дио Правилника о осигурању квалитета на Високој школи. 
 

 
 

2. ИНТЕРНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 
2.1. Евалуација наставе од стране студената 

 
Циљ: 
Циљ истраживања је вредновање рада наставника и сарадника одређеног студијског 

предмета као и ангажман студента на одређеној студијској групи како би се на основу 

оцјена и сугестија унаприједио рад наставника и настава на Високој школи.  

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет  
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Методологија провођења и обраде података: 

Истраживање проводе студентски представници које делегира Студентски парламент. 
Комитет за квалитет обучава студентске представнике за провођење испитивања. 

Евалуација се проводи на обрасцу приложеном у овом Упутству (образац ОБ-1). 

 
Поступак провођења: 

 најкасније 2 седмице прије завршетка семестра (или прије завршетка блок наставе) сви 

предметни наставници достављају помоћнику директора термине у којима се на њиховом 

предавању може провести евалуација, те број студената у одређеној групи; 

 Помоћник директора, уз сагласност Комитета за квалитет, припрема  одређени  број  

образаца  за  евалуацију и похрањује их у Студентској служби;  

 студент/и  који  проводе  испитивање  из  Студентске службе  преузимају  коверте  са  

упитницима  за одређени  предмет; 

 испитивање се проводи на почетку наставног часа; 

 представник студената студентима даје кратко објашњење о циљу и начину 

провођења испитивања, те дијели упитнике; 

 након што студенти испуне упитнике студент који проводи испитивање прикупља 

обрасце и спрема их у коверту, те на коверту записује податке о: називу предмета, 

одговорном наставнику, датуму и времену предаје анкете; 

 на коверту се потписују студент који је анкету провео и  предметни наставник и то на 

начин који гарантује да се коверта не може неовлаштено отварати; 

 коверте се предају помоћнику директора. 

 
Поступак обраде података: 

 помоћник директора и студент представник Студентског парламента обрађују анкетне 

листиће - упитнике; 

 обрађени подаци, чувају се у датотеци компјутерског програма Excel и у писаној 

форми. 

 
Објављивање резултата: 
Увид у резултате евалуације има: 

 предметни наставник, 

 руководилац студијског програма на којој наставник обавља наставну дјелатност, 

 помоћник директора за наставу и 

 директор. 

 

Препоручена динамика провођења: 
Истраживање је потребно проводити за све предмете на крају семестра или на крају 
турнуса, уколико се настава проводи у блоковима (модуларно). Уколико, на одређеном 
колегију, постоје  проблеми  у  извођењу  наставе  на  које  упућују  студенти  или  
руководилац студијског програма евалуацију наставе је могуће провести и током одржавања 
наставе. 

2. Евалуација наставних метода и метода ипитивања  

Циљ: 
Циљ истраживања је утврдити заступљеност појединих метода наставе, наставничке 
перцепције властитог рада, те метода испитивања (објективности критеријума, начина 
проведбе ..) као подлоге за подизање нивоа квалитета и успјешности наведених аспеката 
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рада са студентима. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 
Истраживање  се проводи  на обрасцу  који  је  приложен  у  Приручнику  (ОБ-2).  
Испитивање  се проводи анонимно. У испитивање су укључени сви наставници –  одговорни 
наставници. Припремљени образац се наставницима доставља електронском поштом (или 
на други начин) уз објашњења сврхе и циља истраживања, те начина на који се образац 
попуњава. Наставници враћају испуњени о б р а з а ц  испитивачком тиму. Подаци се 
обрађују по свим питањима. 

 
Објављивање резултата: 
Резултати морају бити доступни свим наставницима и студентима на увид. Резултати се 
смију објавити  изван  институције  уз  сагласност  Комитета за квалитет. 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање је потребно проводити сваке друге године. 

 

3. Испитивање успјешности полагања испита  

Циљ: 

Истраживањем  се  настоји  утврдити  успјешност  полагања  испита  из  свих  предмета  на  

свим студијским програмима који се изводе на Високој школи.   Циљ је д а  с е  на основу  

резултата овог испитивања дефинишу могуће мјере за побољшање успјешности студирања. 

 
Истраживањем руководи: 
Koмитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 

Истраживање се проводи у сарадњи са помоћником директора за наставу и Студентском 
службом. На основу података похрањених у студентској служби за све предмете на свим 

студијским програмима обрађују се подаци о: 

 постотку пролазности на испиту (број студента који је испиту приступио/број 

студената који су испит положили) за све испите на свим студијима, 

 просјечној оцјени студената који су испит положили, за све испите на свим 

студијским програмима, 

 просјечном броју излазака студената на испит. 

 
Резултати се приказују према години студија и/или студијског програма. 

 
Објављивање резултата: 

Резултати морају бити доступни свим наставницима, студентима и административним 

радницима на увид.  Резултати  се  смију  објавити  изван  институције  уз  сагласност  

Комитета за квалитет. 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање  је  потребно  проводити  по  завршетку  редовних  испитних  рокова  и  у  
мјесецу октобру за претходну академску годину. 
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4. Анализа података о кандидатима за упис на студиј и уписаних у I годину студија  

Циљ: 
Циљ  истраживања  је  утврдити  опште  податаке о  средњошколском  образовању  и 

успјеху постигнутом током средњошколског образовања кандидата који се пријављују на 

студије, те оних који се упишу на студије. Подаци су основа за праћење успјешности 

кандидата током студирања. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 

Анализа се проводи на основу података Студентске службе. Статистичку обраду података 
проводи помоћник директора. Обрађују се подаци: 

 број кандидата пријављених за упис (за оба уписна рока); 

 статистика кандидата с  обзиром на завршену средњу  школу: гимназија, 
м е д и ц и н с к а  ш к о л а . техничка школа, друге средње школе; 

 постотак кандидата који су сакупили довољан број бодова; 

 просјечан општи успјех пријављених кандидата током средњошколског 

образовања; 

 просјечан општи успјех уписаних кандидата током средњошколског образовања; 

 други подаци. 

 
Објављивање резултата: 
Обрађени резултати морају бити доступни заинтересованим студентима, наставницима и 
другим запосленим.  Резултати  се   могу   користити  и  за  поступке  е в а л у а ц и ј е  на 
Високој школи. 
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Препоручена динамика провођења: 

Истраживање  се  проводи на почетку  сваке  академске  године. Подаци  се  обједињавају  
и презентују у поређењу за 4 академске године. 

 

5. Анализа уписаних студената по годинама студија 

Циљ: 
Циљ истраживања је утврдити пролазност студената по годинама студија за све студије 
као и број први пут уписаних студената на одређену годину студија како би се утврдила 
просјечна динамика студирања. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет  

 
Методологија провођења и обраде података: 
Анализа се проводи на основу података Студентске службе. Статистичку обраду 

података проводи помоћник директора за наставу. Обрађују се сљедећи подаци: 

 број студената за сваку годину студија – укупно; 

 број први пут уписаних студената за сваку годину студија; 

 број студената који понављају годину. 

 
Објављивање резултата: 

Обрађени резултати морају бити доступни заинтересованим студентима, наставницима и 
другим запосленим на Високој школи.  Резултати  се   могу   користити  и  за  поступке  

е в а л у а ц и ј е  на Високој школи. 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање  се  проводи на почетку  сваке  академске  године. Подаци  се  обједињавају  и 

презентују упоредно за 4 академске године. 

 

6. Анализа успјешности завршавања студија 

Циљ: 
Циљ истраживања је утврдити постотак студената који успјешно завршавају студије, те 
просјечну дужину студирања студената на свим студијским програмима који се изводе на 
Високој школи. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 

Анализа се проводи на основу података из Студентске службе. Статистичку обраду 

података проводи помоћник директора за наставу. Обрађују се сљедећи подаци: 
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• број студената који заврши студије у односу на број студената уписаних у прву 

годину студија; просјечна дужина студирања кандидата који студије заврше у истој 

академској години; 

• број студената који су студирали без понављања године и студије завршили унутар 
апсолвентског рока (односно који дипломирају најдуже годину дана по завршеном 

слушању предмета на задњој години студија). 

 
Објављивање резултата: 

Обрађени резултати морају бити доступни заинтересованим студентима, наставницима и 

другим запосленима,  и могу служити само у сврху  само-евалуације  Резултати  се 

могу користити и за друге поступке евалуације. 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање  се  проводи  на  крају  сваке  академске  године.  Подаци  се  обједињавају  и 

презентују упоредно за 4 академске године. 

 

7. Испитивање рада стручних служби 

Циљ: 
Циљ  истраживања  је  утврдити  мишљење  и  ставове  студената  о  организованости,  
ефикасности, сусретљивости и другим аспектима рада стручних служби са којима долазе у 
непосредни контакт. На основу резултата оваквог истраживања могуће је унаприједити рад 
стручних служби. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 
Истраживање  се проводи  на обрасцу  који  је  приложен  у  Приручнику  (ОБ-7).  
Испитивање  се проводи анонимно, на свим годинама свих студијских програма који се 
изводе на Високој школи. 

 
Поступак провођења истраживања: 

 истраживање проводе студенти делегирани од стране Студентског парламента (са 

сваке године студија најмање 1 студент) и помоћника директора, 

 студенти од Комитета преузимају обрасце за провођење испитивања, 

 студенти бирају вријеме за провођење испитивања у договору са студентима 

одређене године студија (групе), 

 представник студената на почетку испитивања даје кратко објашњење о циљу и начину 

провођења испитивања; 

 након што студенти испуне упитнике студент који проводи испитивање прикупља 

обрасце и спрема их у коверат, те на коверту записује податке о: датуму и времену 

провођења анкете, те се на истој власторучно потписује; 

 затворене коверте се предају у помоћнику директора. 
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Поступак обраде података: 

 анкетне  листиће  обрађују  помоћник директора; 

 обрада се проводи у присуству једног члана Комитета за квалитет и једног студента,  

 обрађени подаци, чувају се у датотеци компјутерског програма Еxcel и писаној форми. 

 
Објављивање резултата: 
Увид у резултате евалуације имају: 

 радници стручних служби, 

 Управа Високе школе, 

Комитет за квалитет може одлучивати о евентуалном начину објављивања резултата. 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање је потребно проводити сваке друге године. 

 

 
 

8. Испитивање завршених студената 

Циљ: 
Циљ истраживања је утврдити како студенти, који су студије завршили на појединим 
студијским програмима Високе школе у Приједору, процјењују знања и вјештине 
(компетенције) стечене кроз студирање у односу на компетенције потребне за рад. 
Резултати овог истраживања су основа за унапређење одређених аспеката студија, која се 
кроз одговоре завршених студената покажу као недостаци. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 
Истраживање  се  проводи на обрасцу  за Испитивање завршених  студената који је  
приложен  у Приручнику (ОБ-5). Обрасце за Испитивање завршених  студената испуњавају  
послодавци код којих су запослени дипломирањи студенти који су завршили студије на 
Високој школи. 

 
Поступак провођења истраживања: 

 испитивање се проводи на начин да се изабере одређени број установа и предузећа, чија 

дјелатност је уско повезана са студијима на  Високој школи, те се на основу 
телефонског договора, уколико покажу интерес за учешће у истраживању, пошање 
одређени број образаца који требају да попуне; 

 обрасци  за  Испитивање  завршених  студената  достављају  се  у  договореном  броју,  
на адресе послодаваца, а уз обрасце, шаље се и објашњење сврхе и циља истраживања, 

те начина на који се образац попуњава; 

 испуњене обрасце за Испитивање завршених студената представници послодаваца 

враћају Комитету за квалитет. 

 
Обрађују се подаци о: 

 оцјени  припремљености  приправника  након   студија  (просјечне  оцјене   и  оцјене   

по одређеним категоријама); 

 могућностима  унапређења  квалитета  студирања  у  циљу  побољшања  
припремљености студената/приправника за рад у пракси. 
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Објављивање резултата 
Резултати се презентују наставницима, студентима и запосленима, те завршеним 
студентима. Резултати се могу презентовати и на службеним wеб-страницама Високе школе. 
Резултати се смију објавити изван институције уз сагласност Комитета за квалитет. 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање је потребно проводити сваких 3 до 5 година координирано са евалуацијом 
студија од стране послодаваца.  

 

9. Испитивање послодаваца 

Циљ: 

Циљ  истраживања је  утврдити  како  послодавци, из  установа, јавних  и приватних  
предузећа процјењују знања  и  вјештине  (компетенције)  запослених,  који  су  студије  

завршили  на  Високој школи. Резултати овог истраживања су основа за унапређење 

одређених аспеката студија која се кроз одговоре послодаваца покажу као недостаци. 

 
Истраживањем руководи: 
Комитет за квалитет 

 
Методологија провођења и обраде података: 
Истраживање се проводи на обрасцу за Испитивање послодаваца који је приложен у 
Правилнику (ОБ-9  и  ОБ-10).  Обрасце  за  Испитивање  послодаваца  испуњавају  
директори/руководиоци предузећа или руководиоци одјељења, зависно од структуре 
институције. 

 
Поступак провођења истраживања: 

 испитивање се проводи на начин да се изабере одређени број установа, чија је 
дјелатност уско повезана са  студијима на Високој школи, те се  на основу  
телефонског договора,  уколико искажу интерес за учешће у истраживању, шање 
одређени број образаца; 

 обрасци за Испитивање послодаваца достављају се у договореном броју, на адресе 

послодаваца, 

 уз обрасце, шаље се и објашњење сврхе и циља истраживања, те начина на који се 

образац попуњава; 

 испуњене обрасце за Испитивање послодаваца представници послодаваца враћају 

Комитету за квалитет Високе школе. 

 
Обрађују се подаци о: 

• расположивом и потребном стручном кадру у сљедећих 5 година; 

• оцјени припремљености приправника након студија (просјечне оцјене и оцјене по 

одређеним категоријама) 

• могућностима   унапређења   квалитета   студирања   у   циљу   побољшања   

припремљености студената/приправника за рад у пракси. 

 
Објављивање резултата: 
Резултати   се   презентују   наставницима,   студентима   и   запосленима,   те 
представницима послодаваца који су учествовали у истраживању. Резултати  се  могу 
презентовати и на службеним wеб-страницама Високе школе. Резултати се смију објавити 
изван институције уз сагласност Комитета за квалитет Високе школе. 



11 

______________________________________________________________________________ 

 

 
Препоручена динамика провођења: 
Истраживање је потребно проводити сваких 3 до 5 година координирано са евалуацијом 
студија од стране завршених студената. 
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ОБРАСЦИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА 
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