Дел.бр. 06/19
Датум:24.04.2019.године
На основу члана 25 став 1. и 2. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр.
88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), стандарда 1. Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ("Службени гласник
РС", број 88 од 29. септембра 2017), члана 93. до 95. Статута и члана 12. тачка 1. Правилника
о самовредновању установе и студијских програма ВСШП у Београду и предлога вд
директора, Савет Школе је на седници одржаној 24.04.2019..године
усвојио следећу:

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ВИСОКЕ СТРУКОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
У БЕОГРАДУ
Уводне напомене
Време чији смо савременици одликује изузетно динамичан развој науке и нових
технологија, промене у начину живота, али и чињеница да су људски ресурси кључна
покретачака снага тих промена, чији резултат треба да буде унапређивање квалитета и
достојанства људског живота. Та чињеница је од посебног значаја за земље транзиције, у
које спада и Србија, које морају да обезбеде већу динамику кретања ка освајању
цивилизацијских тековина савременог доба. То пред систем образовања у целини, а
посебно пред институције високог образовања ставља изузетно сложене и изазовне захтеве.
Високо образовне институције, међу којима је и ВСШП се у том смислу налази у
двострукој улози. Систем високог образовања је део развојне стратегије, али је истовремено
и њена покретачка снага, извор нових знања, нових визија, нове храбрости да се друштво
у коме живимо посматра другачијим очима. То значи да систем високог образовања, па и
ВСШП мора да иде корак напред у односу на све друге друштвене процесе, али да мора да
се заснива на правним оквирима и стратешким документима Србије и ЕУ у области
високошколског образовања. Из тога проистиче да Стратегија обезбеђења квалитета мора
да буде темељна одредница програмско- развојног концепта и праксе ВСШП.

Мисија Школе
Мисија Школе проистиче из друштвених услова у којима је она настала и у којима
делује, из укупне друштвене улоге и функција високог образовања у Србији, из захтева које
савремено друштво и конкретне друштвене околности у Србији стављају пред високо
образовање, који се, поред осталог, огледају у чињеници да су наука и образовање већ
деценијама постали непосредно производно – развојна снага, да се тржишна утакмица у
највећој мери пребацила на терен развоја људских ресурса,
као и из начела
демократичности и отворености универзитетског образовања у целини.

Из свега наведеног проистиче да је мисија ВСШП афирмација и развој вредности,
концепта и праксе високошколског образовања, заснованог на европским цивилизацијским
вредностима и достигнућима у области образовања, на доброј пракси
најугледнијихобразовних институција у Србији и Европи и стално унапредјивање квалитета
свих аспеката и садржаја високог образовања који се реализују у ВСШП, у функцији
школовања кадрова, који ће по својим опште образовним, професионалним и стручним
знањима и капацитетима бити способни да на најквалитетнији начин обављају послове за
које се припремају, да се стално стручно усавршавају и да буду у стању да одговоре
професионалним, стручним и људским изазовима савременог доба. Мисија ВСШП у том
смислу се интегрално остварује у следећим областима: високо образовање, научно
истраживачки рад, издавачка делатност и неформално образовање, у складу са концепцијом
и циљевима доживотног образовања.
Циљеви Школе
Полазећи од стратешких документа Србије и ЕУ у области високог образовања,
анализе стања и потреба привреде и јавних служби за одредјеним профилима кадрова,
динамике кретања и промена у привреди и друштву, који утичу на циљеве и садржаје
образовања, дефинисано је да је ВСШП основана ради остваривања следећих циљева:
- Квалитетног школовања стручњака из бласти предузетништва, , комерцијалних
и сродних послова и безбедности;
- Примене техничко- технолошких и информационих достигнућа у практичном
раду са студентима;
- Подстицања и развијања истраживачког духа и критичког мишљења;
подстицање етичког мишљења
- Доприноса развоју системског приступа предузетништву и комеријалним
пословима;
- Повезивања теоријских сазнања и праксе, ради практичног оспособљавања
студената за будуће професионалне и стручне изазове;
- Усаглашавање студијских програма, садржаја и начина рада ВСШП, са
најновијим научним достигнућима;
- Посвећеност стандардима знања, професионалне етике и друштвено одговорног
пословања;
- Остваривање квалитета образовног процеса и свих других функција и садржаја
рада ВСШП на нивоу најугледнији високообразовних институција у Србији и
Европи;
- Перманентно унапређивање наставног и развојно–истраживачких процеса;
- Оспособљавање студената да се професионално, стручно и морално суоче са
професионалним и другим зазовима друштвене стварности;
- Подстицање наставног подмлатка, као и младих сарадника у другим сегментима
рада ВСШП да се перманентно усавршавају и стварање одговарајућих
материјалних и других услова у том смислу;
- Афирмацију принципа доживотног учења и перманентног стручног
усавршавања наставног и ваннаставног особља;
- Перманентног доприноса науци, струци, локалној заједници и земљи.

Полазне основе Стратегије
Полазне основе Стратегије унапредјивања квалитета ВСШП могу се поделити у две
групе:
Принципи на којима се заснива Стратегија
-

Принцип „доживотног учења“
Принцип развојности;
Принцип иновативности
Принцип флексибилности и прилагодљивости променама у технологији и
друштву у целини;
Принцип највиших образовних стандарда у конципирању и реализацији
студијских програма;
Принцип интегративности, који подразумева отворене могућности за пуно и
равоправно учешће свих субјеката – наставног особља, студената, ваннаставног
особља у унапредивању садржаја и квалитета рада Школе;
Принцип јавности и отворености свих активности ВСШП у области наставног
процеса, научно- истраживачког и образовног рада, неформалног образовања и
других активности Школе;
Принцип етичности процеса образовања, научно- истраживачких и свих других
активности ВССП.

Документи на којима се заснива Стратегија
-

Закон о високом образовању Републике Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон и 73/2018)
Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа ("Службени гласник РС", број 88 од 29. септембра
2017)
Правилник о стандардима и поступку и поступку за спољашњу проверу
квалитета високошколских установа ( "Службени гласник РС", број 13 од 28.
фебруара 2019.)
Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
и студијских програма ("Службени гласник РС", број 13 од 28. фебруара 2019.)
Статут ВСШП
Правилник о самовредновању и оцени квалитета ВСШП.

Питања која су предмет Стратегије унапређивања квалитета
Из основног опредељења да је унапредјивање квалитета, кључна одредница
стратегије ВСШП, проистиче да предмет Стратегија за унапређивање квалитета треба да
буду сва питања везана успешно остваривање мисије и циљева Школе, при чему се
тежиште усмерава на следећа питања:
- Садржај студијских програма, критеријуме на основу којих се праве студијски
програми, оптималност обима и садржаја студијских програма са становишта

-

-

-

мисије и циљева Школе, однос креативног и репродуктивног у студијским
програмима, критеријуми и поступак унапредјивања и развоја студијских
програма;
Обезбеђивање највишег квалитета наставног процеса,
кроз објективне
критеријуме избора наставника, њихово перманентно стручно, педагошко и
методолошко образовање, афирмисање и развој интерактивних метода наставе,
унапређивање концепта стручне праксе и повезивање теоријске наставе са
праксом;
Перманентно бављење научно истраживачким и стручним радом, организовање
научних и стручних скупова, сарадњу са привредом израду апликативних
пројеката за потребе привредних и јавних предузећа , уз ангажовање наставника
и студената ВСШП;
Оцењивање студената, као перманентни процес, који траје током целог семестра,
засновано на принципима интерактивности, објективности и подстицања
студената на постизање што бољих резултата;
Обезбеђивање и стално унапређивање уџбеничке литературе, кроз обавезу свих
наставника да припреме уџбенике из својих предмета рецензиране по највишим
академским стандардима;
Сталном обогаћивању библиотечког фонда Библиотеке ВСШП, литературом из
области које су предмет студијских програма Школе и сродних области;
Унапређивање материјално- техничких услова за рад Школе;
Унапређивање квалитета и ефикасности рада ваннаставних служби у функцији
унапредјивања услова студирања и укупног квалитета рада ВСШП.

Стандарди квалитета
Стандарде и процедуре за обезбеђивање квалитета доноси Наставно веће, на предлог
Комисије за обезбеђивање квалитета. Ови стандарди су саставни део Стратегија за
обезбеђивање квалитета.
Стандарди квалитета утврдјују доње границе квалитета за све области садржаје рада
ВСШП, свих њених функција и служби и служе као основа за стално подизање квалитета
на виши ниво.
Стандарди за обезбедјење квалитета се утврђују за сваку област рада ВСШП.
ВСШП утврдјује механизме за континуирано праћење остваривања стандарда
квалитета.
Начин спровођења Стратегије
Целовито, систематско, трајно остваривање Стратегије за обезбеђивање квалитета
реализоваће се на следеће начине:
-

Систематским праћењем студијских програма, садржаја и начина рада сродних
високошколских установа у Србији и Европи;

-

-

-

Систематским праћењем актуелних друштвених збивања, развоја нових
технологија и производних програма у циљу прилагођавања студијских
програма новим захтевима тржишта;
Континуираним и систематским прикупљањем потребних информација о
обезбеђивању квалитета;
Периодичним проверама свим областима обезбеђивања квалитета, током којих
ће се проверавати спровођење утврдјене Стратегије стандарда и поступака за
обезбедјење квалитета, као и достизање жељеног нивоа квалитета;
Афирмисањем и унапређивањем културе и етике квалитета код наставног
особља, студената, као и свих других служби ВСШП, чије је тежиште концепт
и пракса доживотног образовања;
Програмима и праксом перманентног
унапређивања професионалних и
стручних капацитета наставника и ваннаставног особља ВСШП;
Подстицањем наставника да се систематски баве научно- истраживачким и
стручним радом;
Укључивањем у наставне и друге активности Школе, гостујућих професора са
других високих школа и факултета у земљи и иностранству, угледних
привредника, политичара и стручњака из области, у циљу проширивања знања
и способности студената и наставника за критичко промишљање актуелне
друштвене стварности;
Организовањем научних и стручних скупова, издавачке делатности и других
облика научно-истраживачког рада, а пре свега апликативних пројеката за
потребе привреде и јавних предузећа;
Повезивањем образовног, стручног и научно- истраживачког рада у једну
целину;
Трајном и систематском сарадњом са привредом и у том оквиру унапређивања
садржаја и квалитета стручне праксе студената, као саставног дела образовног
процеса;
Обезбеђивањем механизама, преко Студентског парламента и на друге начине
учешћа и утицаја студената на унапређивање студијских програма и других
услова за квалитетан рад ВСШП, у функцији развоја интерактивног образовног
процеса;
Сарадњом са дипломираним студентима и њиховим послодавцима у циљу
добијања систематских информација о квалитету и применљивости стечених
квалификација;
Сталним унапређивањем просторних и материјално- техничких услова за рад
ВСШП;
Периодичним, систематски, свеобухватним проверама квалитета свих процеса у
ВССП, најмање једном у три године.
Сарадњом са одговарајућим институцијама просветних власти у функцији
унапређивања квалитета;
Јавношћу рада ВСШП, омогућавањем да рад Школе у свим аспектима буде
изложен критичкој о цени студената, наставника, академске и укупне друштвене
јавности.

Opzanu xoju cnpoeode Cmpamezujy

Ycueruno, rleJroBrrro cuponoleme oBe Crparernje, Kao reMeJbe yrynHe ctpaterzje paila 14
je carrao rro.q ycnoBoM Aa ce cBrr aKTepLI ITTr<one, MaKcIaMaJIHo
nojeguua.rno 3aJroxe, alrvt ra ce cBvt rpr Harropu [oBexy y jeasy KopoALIH]IpaHy rIeJII4Hy
HacraBHor, HafrHo- r.rcrpax[BaqKor H crpfruor pa.4a. Y rou cMLIcny, ony Ctpaterujy
pearnsonahe:

pa:noja TTkole, naoryhe

-

Hactanno oco6lse, ceojuna oAroBopHlrM, crpfrHllM paAoM,
cTBapanarrxlrM [pr4cryrroM cry.qeHTr{Ma, nparehra najHonraja s6unawa

-

-

rIeAaroIrrKLIM

y

o6nactranaa

nonpznajy;
CryAenru, cnojru oAroBopHraM, caBeculrM npr.rcryflou crygujaMa, crIcreMarcKzM
paAoM, aKTr{BHr.rM yreruherra y HacraBHoM rrpoqecy pr,4pyrr,rM aKTr{BHocTnua Ilkole,
yreurhen y Kper.rparby n npahelby peanu3aquje cty.uujcrzx ilporprlMa rlpero
Cry4eurcxor [apnaMerTaur Ha Ap]Te Haqr.rHa, rasrpa4junarreM crBapalaqKor o.(Hoca
flpeMa 4pyrrruenoj crBapuocrr4;
BannacraBHo oco6rse r oAroBapajyhe cnyN6e, y qllJby craJluor yuaupe4jranarra
r<oje

aAMr4Hr,rcTpaTr,rBHo- TexHr.rrrKr,rx ycnoBa 3a cTy.(llparbe;

Hacranno eehe, ,{upertop 14 Apyru opraHI,I roje ouu urr,renyjy y q}I$y npaherra r
o6es6efrnarba florrryHor Iz crrcreMarcror ocrBapr.rBarba rprtepujyMa KBaJII4rera;
y rllrJby [epMaHeHTHor paAa, upahema z 6raronpeMeHor yotlaBalba eBeHTyaJIHI{x
npo6reua lr orBopeHnx fir{Tarba y peann3oBrrrby oBe Ctparernje Hacranno sehe
ocurrBa Ronucujy m odesflefiuaarbe Ke&numema. Ocmueawe, cacraB tt HaqlrH paAa
oee KoNrrcnje yrnpfyjy ce noce6HI{M aKroM.
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