Стандард 6. Наставно особље
Високошколска установа запошљава наставнике, истраживаче и сараднике који својом
научном, уметничком и наставном делатношћу омогућавају испуњење основних задатака и
циљева установе. Наставно особље компетентно остварује студијске програме и испуњава
остале додељене задатке.
Опис (до 300 речи, за високошколску установу а до 1000 речи за универзитет и академију
струковних студија)
Висока струковна школа за предузетништво Београд (у даљем тексту Школа) запошљава
наставнике и сараднике који својим научном, стручном и наставном делатношћу омогућавају
испуњење основних задатака и циљева школе.
Наставно особље је компетентно да остварује програме основних струковних и
специјалистичких струковних студија и остале задатке; поседује потребне научне и стручне
квалификације. Наставници имају релевантне референце из научне и стручне области којој
припада предмет у чијем извођењу наставе учествују. У функцији унапређивања научног и
стручног рада, унапређивања квалитета наставног процеса, омогућавања и и
подстицања наставника да учествују у научном и стручном истраживачком раду,
Школа девет година организује организује научну конференцију са међународним
учешћем. Исто тако, наставници Школе учествују индивидуално у истраживачким и
стручно апликативним пројектима за потребе разних институција и важна сазнања из
тих пројеката преносе и студентима у наставном процесу.
Број наставника одговара потребама студијских програма Школе. Школа запошљава
онолико наставника колико је потребно да покрију укупан број часова наставе на студијским
програмима. Наставник остварује просечно 180 часова активне наставе годишње, односно 6
часова недељно на једном студијском програму; може да оствари и 240 часова активне
наставе годишње, односно 8 часова недељно; ангажовање по наставнику није веће од 12
часова активне наставе недељно.
Број сарадника одговара потребама студијских програма Школе. Школа запошљава онолико
сарадника колико је потребно да покрију укупан број часова наставе на студијским
програмима. Сарадник остварује просечно 300 часова активне наставе годишње, односно 10
часова недељно на једном студијском програму, уз 20% толеранције, односно, појединачно
максимално ангажовање сарадника је 16 часова недељно.

Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно-научном пољу и
нивоу њихових задужења. Квалификације доказују дипломама, објављеним радовима,
евиденцијом о педагошком квалитету и професионалном искуству.
Студенти студија другог степена, ангажовани на пословима сарадника у настави (асистенти),
имају просек оцена на основним студијама најмање осам.
Школа обезбеђује наставном особљу услове за научно, стручно и професионално
напредовање и развој, учешће на домаћим и међународним научним скуповима, прикупљање
потребне литературе, планирање и извођење истраживања.
Подаци о наставном особљу су доступни јавности на сајту Школе.

Показатељи и прилози за стандард 6:
Табела 6.1. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на универзитету
Табела 6.2. Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на универзитету
Табела 6.1.А. Преглед броја наставника по звањима ангажованих на академији струковних
студија
Табела 6.2.А. Преглед броја сарадника по звањима ангажованих на академији струковних
студија
Табела 6.3. Листа наставника ангажованих са пуним радним временом
Табела 6.4. Листа наставника ангажованих са непуним радним временом
Табела 6.5. Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом
Табела 6.6. Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом
Табела 6.7. Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким
областима
Табела 6.8. Организација наставе
Прилог 6.1. Фотокопије радних књижица, или уговора о раду наставног особља
Прилог 6.2. Правилник о избору наставника
Прилог 6.3. Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом
Прилог 6.4. Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској
установи
Прилог 6.5. Распоред часова

