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1.0 СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Овим документом, Факултет заштите на раду у Нишу утврђује начин и поступке за 
проверу применљивости знања и вештина из курикулума студијских програма у 
чијем извођењу учествује. У овој процедури Факултет заштите на раду у Нишу 
утврђује поступање релевантних субјеката усмерених ка утврђивању степена 
применљивости усвојеног знања из наставног садржаја студијских програма и 
нивоа његове практичне примене. Ова процедура има за циљ спровођење 
Стратегије обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу, чиме се 
обезбеђује ниво квалитета у складу са захтевима стандарда Комисије за 
акредитацију и проверу квалитета. 

Ова процедура се примењује на свим студијским програмима Факултета заштите 
на раду у Нишу. 

2.0 ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

За примену ове процедуре су одговорни декан и продекан за наставу, а за 
спровођење, секретар Факултета, Комисија за обезбеђење квалитета, Студентски 
парламент, наставници, сарадници и студенти Факултета. 

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да је се 
доследно придржавају.  

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог 
процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму 
праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење. 

3.0 ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

 Факултет -  Факултет заштите на раду у Нишу, 
 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова, 
 Курикулум -  дефинисани програм студија у образовној институцији, 
 Студијски програм - скуп обавезних и изборних студијских подручја, тј. 

предмета, са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују 
неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и 
врсте студија. 

4.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Закон о високом образовању,  
 Стратегија обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу  
 Стандарди обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу  
 Процедуре обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу  
 Статут Факултета заштите на раду у Нишу, 
 Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе,  
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 Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају јавних исправа 
које издаје високошколска установа,  

 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа, 

 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма, 
 Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа 

и студијских програма, 
 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма, 
 Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа, 

5.0 ОПИС АКТИВНОСТИ 

Суштину провере применљивости знања и вештина курикулума студијских 
програма, пре свега, чини утврђивање, у првом реду, квалитета наставног садржаја 
студијских програма и нивоа усвојеног знања студената, као и дефинисање нових 
и, по потреби, другачијих смерница даљег развоја студијских програма у смислу 
омогућавања ефикасније примене стеченог искуства свршених студената у 
практичном раду. 

Спровођењем ове процедуре процењују се и методе извођења наставе које су 
прилагођене врсти, карактеру и профилу конкретног предмета унутар студијског 
програма, тј. стиче се увид у квалитет метода које су засноване на динамичној 
комуникативној настави која се остварује кроз групни и самостални рад, 
презентације, дискусије, истраживачки рад, у циљу постизања интеракције и 
комуникације, односно повезивања теоријског знања са практичним искуством. 

За поступак провере применљивости знања и вештина курикулума студијских 
програма, у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета, стандардима 
Комисија за обезбеђење квалитета, и компатибилним програмима факултета у 
окружењу, одговоран је продекан за наставу. 

У поступку провере применљивости знања и вештина курикулума студијских 
програма, неопходно је утврдити опште компетенције студената, односно: 

 Способност да примењује стечена теоријска знања у пракси, 
 Способност студента за самосталан рад, 
 Способност за самостално научно и стручно усавршавање, 
 Способност за теоријска и практична истраживања, критичку анализу и 

синтезу, 
 Креативност у раду и решавању различитих проблема, 
 Способност тумачења и анализе прописа и креирања потребних докумената, 
 Способност критичког промишљања сопствених и туђих резултата, 
 Способност даљег образовања на вишим степенима студијама, као и у 

другим сродним научним областима. 
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Поред општих компетенција студената, неопходно је утврдити и предметно-
специфичне компетенције студената, односно способност да: 

 Учествује у научним пројектима, 
 Ради на изради стручног материјала, 
 Обавља послове у уско специјализованим институцијама, 
 Примењује у истраживањима стручну литературу, методологију и теорије. 

Начин провере применљивости знања и вештина курикулума студијских програма 
врши се путем студентске стручне праксе и путем анализе повратних информација 
од студената који су завршили студије на Факултету заштите на раду о 
применљивости стечених знања и вештина. 

5.1 Студентска стручна пракса 
Саставни део курикулума студијских програма за основне и мастер студије у 
области техничко-технолошких наука је стручна пракса и практичан рад у трајању 
од најмање 45 часова, која се реализује у одговарајућим научно-истраживачким 
установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у 
организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у 
привредним друштвима и јавним установама. 

Студентска стручна пракса као облик обавезне наставне активности у току студија 
који подразумева практичан рад студента у реалном пословном окружењу у циљу 
употпуњавања теоријског, академског знања и успостављања веза са практичним 
знањима и искуствима неопходним за обављање будућег посла, реализује се у току 
школовања студената на основним, мастер академским студијама. 

Стручна прака има за циљ да допринесе завршном профилисању студента и 
верификацији стечених теоријских знања у реалном радном окружењу. Такође, она 
доприноси, између осталог, унапређењу практичних знања и способности 
студената и тестирању способности и знања потенцијалних нових стручњака. 

Подаци добијени од стране лица одговорних за спровођење и контролу студентске 
стручне праксе омогућавају стицање увида у ниво стечених и усвојених знања кроз 
оцењивање стварених резултата праксе путем евалуацију учинка студената и 
постигнутих резултата у практичној примени теоријског знања. 

5.2 Повратне информације од студената који су завршили студије на 
Факултету о применљивости стечених знања и вештина 

Факултет настоји да прикупи, анализира и систематизује повратне информације о 
квалитету стечених компетенција студената који су завршили студије на Факултету, 
добијајући их од привредних субјеката и институција. 

У том циљу се спроводи анкетирање послодаваца путем Упитника о квалитету 
исхода студијског програма (за послодавце) - Q-SE.O4.2.1. 

Осим тога, Факултет обезбеђује податке који су неопходни за упоређивање 
применљивости знања и вештина својих студената са другим високошколским 
установама и нивоом применљивости знања и вештина студената тих установа и 
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размењује информације са установама које остварују добре резултате у 
истраживању и едукацији, у виду научне сарадње и размене студената. 

Факултет врши анкетирање студената који су завршили студије на Факултету, на 
следеће начине: 

 анкетирањем студената мастер академских студија о студијском програму 
основних академских студија, 

 анкетирањем студената који су завршили студије на Факулету приликом 
доделе диплома, 

 on-line анкетом која је присутна на интернет странивци Факултета и доступна 
свим студентима који су завршили студије на Факултету. 

У ту сврху користи се анкетни листић Упитник за вредновање студијског програма, 
наставе и услова рада за лица која су завршила студије - Q-SE.O13.1.3. 

Комисија за обезбеђење квалитета обрађује резултате који улазе у годишњи 
извештај Факултета. 

Систематизацијом добијених повратних информација од релевантних субјеката, 
омогућава се увид у ниво применљивости знања и вештина свршених студената и 
њихових компетенција за самосталан рад и примену стечених теоријских знања у 
пракси. 

6. УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 

 Нема упутстава. 

6.2 Записи 

 Нема записа. 

7. ПРИЛОЗИ 

 Нема прилога. 


