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ИСТОРИЈАТ ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија има дугу историју
као следбеник виших школа са богатом традицијом. Спајањем дела Више педагошке школе
из Београда која је претходно одлуком Скупштине СР Србије престала са образовним радом и
Више трговачке школе из Београда која се трансформисала, формирана је уметничка виша
школа под називом Виша школа ликовних и примењених уметности.
Виша педагошка школа у Београду, основана је краљевим Указом 1920. године јер је у то
послератно време била велика потреба за наставним кадром у народним школама. Школа је
започела са радом почетком октобра 1924. године, од формирања у оквиру школе радила је и
група за цртање и сликање. Школа је радила све до почетка Другог светског рата 1941. године,
a после рата Виша педагошка школа је наставила успешно са радом од школске 1947/48. год.
па све до 1987. год. када престаје са радом.
Виша трговачка школа основана је у оквиру Образовног центра за образовање кадрова у
трговини "Јездимир Ловић" 1975. год., а самосталност, као Виша школа за образовање
кадрова у трговини, остварује oд 1978. год. Значајано место у школи заузимао је смер са
уметничким обележјима Аранжер који је имао већи број предмета који су били општи и
сужавао је основну ликовно-естетску оријентацију, те се из тих разлога приступило реформи
наставних планова и програма.
Група за ликовно образовање Више педагошке школе са своја три смера: Наставник
ликовног васпитања, Конзерватор-препаратор и Графички уредник, интегрисана је са смером
Аранжер Више трговинске школе.
1987. године конституисана је виша школа са новим називом - Виша школа ликовних и
примењених уметности. Превазиђене су статусне тешкоће и захваљујући наставним
садржајима и снази колектива, школа је стекла углед и препознатљивост. Израдом Елабората
са новим наставним плановима и програмима у трогодишњем трајању, проширује се и
унапређује квалитет образовног процеса. Позитивна оцена надлежног Министарства просвете
и спорта резултирала је Решењем о давању сагласности на наставне планове и програме за
одсеке: Наставник ликовне културе, Дизајнер графике и Декорација ентеријера и аранжирање
од школске 2002/2003. године.
Од школске 2006/2007. год школа улази у нову трансформацију и поступaк акредитације
по принципима Болоњске декларације. На жалост, без претходно добијеног извештаја по
коме би школа могла да поступи, добијен је акт о одбијању акредитације. Дешавања из тог
периода су пресудно утицала на даљи рад школе јер је неуписивање једне генерације
студента довело до лошег финансијског положаја школе и одразило се на све аспекте
пословања. У жалбеном поступку школа добија акредитацију и постаје Висока школа
ликовних и примењених уметности струковних студија са два студијска програма Графички
дизајн и Дизајн ентеријера 2008. год, а затим добија акредитацију и за студијски програм
Ликовна култура 2009. год. Упркос томе што је пословала у тешким околностима школа је
успела да очува и унапреди квалитет наставног кадра, обнови простор и опрему и привуче
студенте пре свега због иновираних садржаја студијских програма и нових уметничких и
стручно апликативних предмета, малих група и индивидуалног рада са студентима.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду је
једина струковна висока школа у пољу уметности и као таква има своје место у васпитнообразовном систему управо због тога што акценат даје на развијању вештина и практичном
раду и на тај начин без сувишних академских предмета за три године основних струковних
студија оспособљава студенте за самостално укључивање у радне процесе.
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна
јавности.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1
Школa je донела Стратегију обезбеђења квалитета рада Високе школе ликовних и
примењених уметности струковних студија у Београду као основу за управљање свим
процесима Школе, дефинишући стратешка опредељења, приоритете и правце деловања у
обезбеђењу система квалитета у домену високог образовања у области ликовних уметности
и примењених уметности и дизајна, у складу са стандардима и најбољом праксом у овим
областима. Стратегија се базира на мисији Високе школе у остваривању циљева високог
образовања у области ликовних уметности и примењених уметности и дизајна, и
успостављена је као трајно опредељење да континуирано и систематски ради на
унапређењу квалитета свих сегмената своје делатности. Полазну основу за израду стратегије
чине:
1.Закон о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 – аутентично
тумачење, 97/2008 и 44/2010);
2.Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа („СЛ. глсник РС“ бр. 106/06);
3.Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских
установа („СЛ. глсник РС“ бр. 106/06);
4.Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма („СЛ. глсник РС“ бр. 106/06);
5.Статут Школе;
Школа је дефинисла своје основне дугорочне циљеве обезбеђења квалитета:
Унапређење високог образовања у области ликовних уметности и примењених уметности и
дизајна, побољшање квалитета студијских програма и наставе; унаређење уметничког,
стручног и научно-истраживачког рада студената и наставника; квaлитeт упрaвљaњa,
квaлитeт нeнaстaвнe пoдршкe и финaнсирaњa, одрживи развој квалитета опреме и простора
и услова рада, интезивирање сарадње са сродним домаћим и страним високошколским
установама, привредним субјектима и јавним иституцијама.
Школа је дефинисала мере за обезбеђење квалитета , ради досезања постављених циљева и
то: успостављање и изградња система обезбеђења квалитета; самовредновање и оцена
квалитета установе у складу са стандардима Националног савета за високо образовање, у
интервалима од највише три године, у складу са општим актима Високе Школе. Преко
установљеног сталног тела - Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, Школа
директно и континуирано прати, контролише и развија систем квалитета рада у установи.
Кроз планове предлаже активности и мере унапређења и даљег развоја установе. Комисија
најмање једном годишње подноси извештај Наставном већу Високе школе; инкорпорирала
је континуирано праћење, прикупљање и обраду података од значаја за анализу и оцену
квалитета и степена успешности у остваривању постављених циљева.
Ради благовременог уочавања недостатака у наставном процесу и другим облицима рада
Школе, комисија је дефинисала предузимање мера за обезбеђење квалитета: студијских
програма, наставног и ненаставног особља, наставе, студената, управљања, финансирања,
библиотеке, стручних служби, простора, библиотечке, техничке и друге опреме потребне за
извођење наставе;
У процесу обезбеђења квалитета значајно место заузима сарадња са домаћим образовним,
уметничким, научним, привредним и другим институцијама и организацијама као и
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међународна сарадња у виду извођења заједничких студијских програма, уметничких,
истраживачко-развојних пројеката, као и размена наставника и студената;
Неопходна је стална сарадња са дипломираним студентима и послодавцима у циљу
добијања повратних информација о квалитету студијских програма и компентенција које су
стекли дипломирани студенти завршетком студија;
Стратегија обезбеђења квалитета рада периодично се преиспитује, унапређује, изграђује и
промовише култура квалитета;
Применом мера за обезбеђење квалитета и сталном контролом Висока школа ствара услове
за постизање жељене ефикасности свих процеса.
Школа је дефинисaла и субјекте обезбеђења квалитета , полазећи од Комисије за
обезбеђење и праћење квалитета, Директора и помоћника директора, руководиоца
студијских програма, Наставника и сарадника, Наставног већа Школе, Већа студијских
програма, катедри, студената, секретаријата Школе, ваннаставног особља, те екстерних
институција: Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу
квалитета, Министарства просвете и Конференције Академија струковних студија.
За спровођење стретегије, Комисија за обезбеђење квалитета рада Високе школе сачинила
је акциони план којим се ближе утврђују циљеви, мере и активности са роковима извршења
као и надлежна тела и конкретна задужења за спровођење тих мера.
Школа је своју Стратегију објавила на интернет страници Школе.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

опредељење високошколске установе за унапређење квалитета и изградњу
организационе културе квалитета

Елементи
анализе

Категорија процене

Опис процене
Јасна опредељеност за имплементацију и
даље усавршавање Стратегије обезбеђења
квалитета

S
(Strengths): предности

W
(Weaknesses) :
слабости

O
(Opportunities):
могућности

T
(Threats): опасности

Вредност процене
+++

Дефинисане мере за обезбеђењеквалитета

++

Широко обухваћени субкјекти обезбеђења
квалитета.

+++

Дефинисане области обезбеђења квалитета

++

Делимичан отпор институционализовању
Стартегије и нових процедура у
функционисање Школе.
Делимично неравномерна иницијатива
одређених субјеката обезбеђења квалитета
Даља контрола и усавршавање прецизног
дефинисања мера , субјеката и области
контроле квалитета
Акумулирањем искуства у домену значаја
имплементирања и интернализовања
Стратегије олакшава практично
реализовање Стратегије у свим областима
функционисања Школе.
Повољан географски положај пружа
могућност сарадње са сродним
високошколским
институцијама у окружењу.
Недовољна ангажованост и иницијатива
студената у учествовању у процедурама
дефинисаним Стратегијом.
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Мере за обезбеђење квалитета

S
(Strengths): предности
W
(Weaknesses):
слабости

O
(Opportunities):
могућности

T
(Threats): опасности

Јасно дефинисане мере и субјекти
обезбеђења квалитета
Отежани контакти са дипломираним
студентима и послодавцима који су
незаинтересовани или се налазе у
иностранству у циљу добијања повратних
информација о квалитету

+++

+++

Интензивирање сарадње са домаћим
образовним, уметничким, научним и
другим институцијама и организација;
Интензивирање међународне сарадње у
виду извођења заједничких студијских
програма, уметничких, истраживачкоразвојних пројеката, као и размене
наставника и студената;
Изградња и промоција културе квалитета
отежана због напора за финасијско
стабилизовање

++

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 1
Сагласно опредељењу дефинисаном у Стратегији, потребно је следеће:
- да надлежни врше периодично преиспитивање и унапређивање Стратегије, на бази
стеченог увида у резултате функционисања система управљања квалитетом
- да се настави са континуираним операционализовањем Стратегије обезбеђења квалитета
одговарајућим акционим плановима, а према полазним основама дефинисаним у Стратегији
Школе.
д) Показатељи и прилози за стандард 1
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама
(уколико их је било)
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ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 2
СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење
квалитета свог рада, који су доступни јавности.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2
Наставно веће Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија у
Београду је усвојило је Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета програма,
наставе и услова рада. Овим документом је уредила и институционализовала систем
управљања квалитетом у доменима рада, и то појединачно за подручја обезбеђења
квалитета дефинисала је поступке за обезбеђење квалитета. Школа је Правилник о
обезбеђењу и унапређењу квалитета јавно публиковала (www.vslpu.edu.rs).
Овим правлником утврђени су стандарди и поступци за обезбеђење квалитета студијских
програма; стандарди и поступци за обезбеђење квалитета наставног процеса, стандарди и
поступци за обезбеђење квалитета наставе и стандарди и поступци за обезбеђење
квалитета оцењивања; стандарди и поступци за обезбеђење квалитета уметничког, научно
истраживачког и стручног рада наставника; стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
наставника; стандарди и поступци за обезбеђење квалитета студената; стандарди и
поступци за обезбеђење квалитета уџбеника и других учила; стандарди и поступци за
обезбеђење квалитета библиотечких и информатичких ресурса; стандарди и поступци за
обезбеђење квалитета управљања и квалитета ненаставне подршке; стандарди и поступци
за обезбеђење квалитета простора и опреме; стандарди и поступци за обезбеђење
квалитета финансирања; стандарди и поступци за обезбеђивање активне улоге студената у
самовредновању и провери квалитета.
Овим документима Школа је успоставила систем обезбеђења и унапређивања квалитета, и
тако утврдила стандарде и поступке за обезбеђење квалитета.

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:
Елементи
анализе

Категорија
процене

Стандарди за унапређење
квалитета институције

S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости

O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Опис процене
Стратегија усвојена од стране
Савета на предлог директора и Наставног већа
Стандарди за унапређење квалитета институције доступни
су свим релевантим субјектима
Ниска учесталост преиспитивања и унапређивања
стандарда квалитета
Непропорционална ангажованост субјеката у процесу
унапређењу квалитета
институције
Континуирана евалуација и надградња Стратегије
Ослањање на регулативе надлежног министарства и
институција
Интензивирање сарадње са сродним високошколским
струковним школама из европског образовног простора
Неједнакост у третману струковних и
академских студија
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Стандарди за унапређење квалитета студијских
програма

Поступци за обезбеђење квалитета

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности

W
(Weaknesses) :
слабости

O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Поступци за унапређење квалитета институције доступни
су свим релевантним субјектима
Поступци евалуације квалитета студијских програма,
наставе и услова рада
Висока школа недовољно често преиспитује и унапређује
поступке обезбеђења квалитета
Недостатак веће заинтересованости за систем обезбеђења,
контроле и управљања квалитетом
Дефинисање повратних информација за унапређење
поступака обезбеђења
квалитета
Интензивирање сарадње са сродним образовним
институцијама у ЕУ
Интензивирање убрзаног отварања приватних школа са
ниским стандардима квалитета
Стандарди за унапређење квалитета студијских програма
су саставни део Правилника о обезбеђењу и унапређењу
квалитета
Недовољна ангажованост појединих субјеката у
унапређењу квалитета
институције
Прикупљање информација о
квалитету студијских програма од стране крајњих
корисника, односно послодаваца и органа Националне
службе за
запошљавање.
Недовољно искуство у спровођењу стандарда квалитета
Недовољна комуникација са
представницима сродних образовних установа из ближег
окружења, који се баве стуковним образовањем из поља
уметности

++
++
+
+
++
+++
++
++
+

+

+

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2
Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета садрже све елементе који су предвиђени
стандардом 2. Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета су јавно доступни.
Након трогодишњег циклуса, потребно је накнадно проверавати примену стандрада у
пракси, те имплементирати потребне корекције.
Истовремено, наставити континуирани рад на ближем дефинисању и доследном
придржавању процедура којима се постиже квалитет.
д) Показатељи и прилози за стандард 2
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење
квалитета високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела
(комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе
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ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 3
СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење
квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду је,
доносећи своје основне документе, Статут са одговарајућим бројем правилника и
процедура, установила и дефинисала послове и задатке наставника, сарадника, студената,
стручних органа, одсека и Комисије за праћење и контролу квалитета у доношењу и
спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. Истим мерама
Школа је дефинисала учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда,
поступака и културе обезбеђења квалитета, што је евидентно у одредницама из Статута
школе те правилницима који су усвојени на Наставном већу и Савету Школе. Спроведене
анкете део су овог документа и прилог наведеним тврдњама. Комисија за обезбеђење
квалитета као формално успостављено тело које се састоји од чланова из редова
наставника, сарадника, ненаставног особља и студената, перманентно анализира резултате
анкета и усваја превентивне и корективне мере.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду је јасно
изразила и институционализовала своје опредељење за систематско и организовано
унапређење квалитета студија на сва три студијска програма , са циљем да постане
компетентна образовна установа не само у земљи, већ и региону. Следећи одреднице
Болоњског процеса, Школа систематски и континуирано врши контролу и унапређивање
квалитета своје делатности, школских активности: наставе, система оцењивања усклађеног
са Европским системом преноса бодова, система вредновања квалитета наставе од стране
студената, квалитета уџбеника и литературе, издавачке делатности, опреме, избора
наставника и сарадника, ненаставне подршке, процеса управљања и перманентног
образовања. Школа је и пре доношења новог Закона о високом образовању покренула
активности у домену реформе, најпре осавремењивњем наставе и увођењем нових
предмета, ангажовањем наставника за те предмете и успостављањем трогодишњих студија
(2002/2003). Комисија за контролу квалитета формирана је 16.10.2006.г. и од тада
перманентно прати, обезбеђује и унапређује квалитет студијских програма, наставе,
уметничког, научног и истраживачког рада, модернизује наставу у циљу подизања нивоа
квалитета. Доношењем статута 19.01.2011.г. Комисија мења име у Комисију за обезбеђење
и унапређење квалитета.
Систем обезбеђивања квалитета инкорпорира организациону структуру комисије за
самовредновање, која има основни задатак да обезбеди, унапреди и развија квалитет
студиjских програма, наставе уметничког, научног и истраживачког рада; специфилно су
одређени послови, задаци и одговорности свих субјеката , почев од наставника, преко
студената и стручних комисија. Структура чланова Комисије , као и њихов делокруг рада,
укључујући права и обавезе, дефинисане је одговарајућим усвојеним документима.
Чврсто опредељена за смернице Болоњске декларације Школа има за циљ да својим
квалитетом образовних, уметничких, научних и истраживачких активности, континуирано
ради на приближавању и имплементацији европских стандарда; у том смислу, она је
стратешки опредељена за међународну сарадњу. Основни циљ интерне евалуације
квалитета односи се на потребу да се јасно дефинишу предности и недостаци, у контексту
мисије и визије Школе која је јавно прокламована. Све активности Школе се односе на
квалитетно и ефикасно образовање струковних дизајнера и ликовних уметника, у домену
дизајна ентеријара, графичког дизајна и ликовне културе. Перманентно се врши
опсервација нивоа знања и вештина које стиденти освајају, те релевантности ових знања и
вештина за постребе и захтеве у земљи и региону. Школа Брижљиво припрема садржај за
акредитацију другог степена струковног образовања специјалистичких студија, и тежи се
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даљем усавршавању студената у домену континуираног образовања током целог живота.
Осим специфичних знања и вештина посебна пажња се обраћа на развој и неговање
спсобности критичког мишљења, те у уметности неопходном, креативном мишљењу и
стваралаштву.
Школа настоjи да створи окружење у коме ће креативни, стручни и мотивациони аспекти
бити интегрисани у циљу постизања највиших професионалних вредности, и у коме ће
истакнуто место имати Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета.
Kao примарни дугорочни циљ, Школа промовише потребу да буде препозната као
релевантан део интегрисаног европског образовног простора; да би овај циљ остварила,
Школа ће тежити да у целости имплементира све иновативне технологије у пољу уметности,
а у складу са својим потенцијалима; да континуирано развија систем обезбеђења квалитета;
да прати и примењује европске стандарде, тиме што ће образовати кадрове који се
освојеним знањима и вештинама лако и успешно могу интегрисати у локалну, регионалну и
међународну радну заједницу; да промовише систем обезбеђења квалитета, као и да га
континуирано развија, у складу са принципима усавршавања и унапређивања.
Како би успешно реализовала горе зацртану и дефинисану политику, комисије Школе раде
на праћењу и подизању нивоа квалитета свих школских активности, почев од наставе, преко
система оцењивања, до подизања квалитета опреме и простора.
Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета, студијских програма, наставе и услова
рада директно је утврђен начин и поступак самовредновања. Комисија има дефинисан број
чланова из свих структура Школе, поступак самовредновања обавља континуирано,
примењујући поступке у складу са критеријумима утврђеним правилником. Комисија
спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе и
услова рада у интервалима од највише три године у складу са стандардима које доноси
Национални савет. У поступку самовредновања веома је релевантна оцена студената
студената. Комисија подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања
Наставном већу и директору Школе.
У погледу заступљености и утицаја студената Школе, као субјeкатa квалитета, раду Наставног
већа и његовим телима учествују представници студената. Студентски парламент у оквиру
својих надлежности остваривања права и интереса студената: бира и разрешава своје
представнике у Савету Школе и Наставном већу, бира представнике студената у раду органа
Школе , врши заштиту права студената и унапређење студентског стандарда студената
Школе, учествује у поступцима самовредновања Школе. Начин избора чланова парламента,
надлежност, као и начин деловања је уређен Правилником о студентском парламенту.
Политика квалитета Школе одређена је Стаутом школе, по коме су дефинисана основна
опредељења Школе у контексту политике квалитета: праћење савремених светских
трендова у струковном образовању у пољу уметности, примена резултата уменичких и
научних истраживања у процесима наставе, усавршавање и подизање нивоа квалитета рада
запослених. Статут је такође одредио одговорност за развој и унапређење квалитета рада
свих запослених, који су тако у обавези да доприносе, свако у свом домену, политици
квалитета.
У складу прописаном политиком, стратегијом и осталим документима везаним за квалитет,
Школа је донела општа акта у складу са Законом о високом образовању и Статутом школе.
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Категорија
процене
S
(Strengths):
предности

Доношење корективних и превентивних
мера на основу анализе процене
квалитета и испуњености стандарда

Надлежност органа
управљања у систему
обезбеђења квалитета

Елементи
анализе
Постојање и надлежности посебног тела за
унапређење квалитета

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности

Опис процене
Формирање Комисија за обезбеђење и унапређење
квалитета изабраног од стране Наставног већа
Дефинисана надлежност Комисија за обезбеђење и
унапређење квалитета, студијских програма, наставе и
услова рада
Недостатак искуства у раду тела за унапређење
квалитета
Повремено мешање надлежности у оквиру Комисије
Доступност истраживања најбоље праксе у системима
високог образовања у регионалном и европском
окружењу
Обезбеђење квалитета прехваћен као саставни део
функционисања Школе
Делимично непрепознавање кључног значаја
формиранја и функционисања тела за обезбеђење и
контролу квалитета
Избор чланова Комисије демократским процедурама,
из свих структура Школе
Неименовање чланова Савета из
реда оснивача
Преиспитивање најбоље праксе и њене
установљености са општим актима Школе
Одсуство представника оснивача у Савету школе
Комисиjа прати и анализира стање система квалитета
и предлаже мере унапређења

Вредност
процене
+++
+++
++
++
++
+++
+
++
+++
+
++

++

W
(Weaknesses) :
слабости

Превелико акцентирање финасијских момената као
разлога мање испуњености стандарда

++

O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Прихватање нужности корективних и превентивних
мера

+++

Одуство Представника оснивача у Савету школе

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3
У наредном периоду посебна пажња биће посвећена ширењу културе квалитета међу
запосленима и студентима путем сталних разговора о квалитету, расправама о начинима
побољшања квалитета, анкетама и слично. Одговарајућим мерама унапређиваће се
институционална подршка наставном и ненаставном особљу ради повећања њихових
стручних компетенција, укључујући и одговарајућу едукацију у циљу унапређења знања,
способности и вештина за разумевање идеје квалитета, начина функционисања система
обезбеђења квалитета.
Актима Школе дефинисати већа овлашћења за директора у смислу спровођења санкција и
имплементирања свих превентивних и корективних мера.
Инсистирати на интензивнијој улози и иницијативи студената у процесима и поступцима
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интерне контроле квалитета.
д) Показатељи и прилози за стандард 3
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из
Статута) и опис рада (до 100 речи).
Прилог 3.2. Спроведене анкете
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних
мера
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 4: Квалитет студијског програма
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 организација из
окружења.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 4
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија реализује три
студијска програма Графички дизајн, Дизајн ентеријера и Ликовна култура, од тога два су у
области примењених уметности и дизајна, Графички дизајн и Дизајн ентеријера основни
циљеви наведених студијских програма заснивају се на општим циљевима образовне
делатноси Високе школа ликовних и примењених уметности струковних студија, а то су:
- прeнoшeњe стручних, умeтничких и нaучних знaњa и вeштинa,
- унaпрeђењe умeтничкoг ствaрaлaштвa,
- пружaњe мoгућнoсти пojeдинцу дa пoд jeднaким услoвимa стeкне висoкo oбрaзoвaњe
пo нajвишим стaндaрдимa,
- стицање професионалних компетенција препознатих на тржишту рaдa, чимe сe
дoпринoси личној афирмацији и способности појединца за тржишну кoнкурeнтнoст,
- образовање током читaвoг живoтa.
Поред наведених циљева, студијски програми Графички дизајн и Дизајн ентеријера
конципирани су да кроз процес едукације оспособе студенте за самостално бављење
професијом, да створе квалитетну базу знања и вештина која омогућава професионалну и
личну афирмацију, и да пруже могућност даљег стручног усавршавање и личног
напредовања, а тиме допринесу свеукупном привредном, културном и образовном развоју
друштва.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Графички дизајн као самостална професија је саставни део економско-произвидних и
друштвених процеса. Као резултат усаглашених потреба друштва и робно тржишних односа
дисциплина функционише са циљем решавања и унапређења визуелне комуникације у
савременом друштву. Стављајући своја знања и средства у функцију друштвено корисних
циљева као и у функцију економско производних сила које делују као покретач привредне
активности, графички дизајн се јасно поставља као битна дисциплина, без које је
незамисливо цивилизовано, функционално и савремено друштво. Данас у доба у коме
доминирају процеси убрзаног технолошког развоја, географски неограничене комуникације,
и глобалне политике отвореног тржишта, што за последицу има стварање повишене
конкурентност на јединственом глобалном тржишту, графички дизајн добија једну нову
димензију и значењe које би морало бити препозанто као општи интерес. Медији, чији су
значај и експанзија мерилa модерног друштва, доделили су графичким дизајнерима
незаобилазну и важну улогу, често и кључну у креативном обликовању порука. Данас је
графички дизајн сигурно једна од највиталнијих и најдинамичнијих делатности. Са аспекта
комуникације графички дизајн је дао и даје значајан допринос друштву, пре свега у сфери
економско производних процеса решавајући комуникацијске потребе на релацији
произвoђач - потрошач што за последицу има бољи пласман робе или услуге. Графички
дизајн директно подстиче економску активност, док у сфери едукације и информисања
дизајн има значајну улогу у еманципацији појединца и његовом културном развоју. Пораст
производње и повећање конкуренције, приступачност нових штампарских и
телекомуникационих технологија, развој интернета у Србији, темељније маркетиншке и
рекламне делатности већ су повећале потражњу за образованим графичким дизајнерима.
Претпоставке су, да ће с обзиром на тенденције ширења тржишта у нашем окружењу,
тржиште рада имати потребу за специфичним профилом као што је Струковни дизајнер Графички дизајнер.
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Студијски програм Графички дизајн конципиран је у складу са свим савременим
стандардима у професији као и са нормама и стандардима Болоњског процеса.
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН
Студијски програм Графички дизајн има за циљ образовање студената кроз стицање знања,
способности и вештина, односно стицање компетенција струковног графичког дизајнера,
чиме се омогућава његово укључивање у радни процес или наставак студија.
Након завршеног првог степена студија у високом струковном образовању струковног
графичког дизајнера остварени су следећи дескриптори исхода учења:
-

стицање теоријских и практичних знања потребних за планирање и формулисање
концепта дизајна и способности коришћења стручних информација (прикупљање и
анализа)
развијање вештине решавања визуених/естетских и функционалних проблема
графичког обликовања
оспособљавање за усвајање и изградњу вредносних ставова везаних за графички
дизајн
развијање техничке културе и техничких знања
развијање способности да креативно примењује знања и вештине у графичком
обликовању
развијање способности да презентују своја решења клијентима и публици
развијање способности за самосталан и тимски рад
развијање осећаја за организацију и координацију рада
развијање способности за унапређење и поштовање колективне и индивидуалне
пословне етике
способност за наставак студија

Обезбеђењем и унапређењем квалитета студијског програма постиже се ефикасније
студирање и тиме се доприноси стратешком опредељењу повећања високо образованих у
друштву. Развој студијског програма зависиће од развоја струке и односи се на сврху
квалификације односно на послове које носилац квалификације може обављати.
ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН:
(прилог: Табела 4.2.)
Професионалне вештине које стиче студент на Студијском програму Графички дизајн могу се
груписати у четири категорије - концептуалне, техничке, комуникационе и социјалне
вештине.
Концептуалне вештине развијају се кроз целокупно образовање и све четири групе
предмета - теоретске и друштвено-хуманистичке и посебно кроз уметничке и стручноапликативне предмете који третирају креативно размишљање као вештину коју је могуће
савладати и унапредити током образовања. Концептуалним вештинама решавају се
концептуални и визуелни проблеми и савладавају различити начини на које је могуће
генерисати садржај и поставити кључне циљеве пројекта.
Техничке вештине подразумевају све вештине потребне за реализација концепта - идејног
решења укључујући способности и вештине коришћења софтвера, израде макете пројекта,
методе и технике реализације различитих пројеката. Развијају се кроз реализацију радова и
вежби на уметничким и сртучно-апликативним предметима.
Комуникационе вештине стичу се развојем вештина критичког мишљења и анализе и
савалдавају се кроз предмете из теоретске и друштвено-хуманистичке групе предмета, а
вештине професионалне комуникације кроз стручно апликативне предмете и Праксу.
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Социјалне вештине обухватају све вештине којима се студенти оспособљавају за тимски
рад, колаборацију са тимовима сарадника истих, сродних и различитих струка, нарочито у 5
и 6 семестру на реализацији Завршног пројекта и Пракси.
Пракса на студијском програму Графички дизајн одвија се у 5 и 6 семестру. Теоретска знања
која студенти добијају током студија неопходно је проверити у пракси. Пракса се одвија у
компанијама које су дитектно везане за исходе образовања наших студената. Пракса се у 5
семестру одвија у штампарији великог формата у овом систему студенти сагледавају улогу
дизајнера у агенцији или штампарији али се и упознају са технологијом штампе великог
формата и ограничавајућим факторима и предностима. У 6 семестру студент борави у
штампарији класичног офета (офсет - гавен штампе) где се осим улоге дизајнера у офсет
штампарији сагледава комплетан и комплексан начин функционисања офсет припреме,
офсет штампе и офсет дораде. Једна од тема су и књиговезачки послови. Повремено се (у
складу са могућностима) уводи и обука из сфтверских пакета који се користе у послу
графичког дизајнера.
Способности и вештине графичког обликовања
-

Способност за самостално развијање концепта дизајна (идејног решења)
Способност креативне примене стечених знања о елементима графичког дизајна и
принципима компоновања
Способност да кроз обликовање елемената дизајна уједини и усклади форму и
функцију обликованог производа
Вештина коришћења рачунара и свих стандардних софтверских апликација
Вештина и способност презентације идејног решења, пословна комуникација на свим
нивоима, организација и праћење пројекта у свим фазама
Способност и вештине самосталне реализације идејног решења и његове припреме за
производњу

-

Дизајн концепт и вештина решавања проблема
-

Поседује знање о сврси и циљу графичког обликовања
Поседује знање и разуме методе графичких комуникација кроз сва медијска поља
Поседује знање о стандардима функционалне организације и естетским параметрима
при формулисању дизајн концепта
Поседује знање о процесу графичке продукције
Разуме услове и факторе ограничења који се јављају у процесу дизајнирања
Разуме факторе тржишта који делују на процес графичког обликовања
Поседује знање да планира и истражује потребне информације
Поседује знање и разумевање о интегралним и појединачним факторима процеса
дизајнирања
Поседује знање и способан је да самостално идејно решава комуникационе
стратегије, да користи стручну литературу, да прати савремене трендове у овој
области

-

Комуникацијске и презентационе вештине
-

Разуме психолошке механизме и различите нивое деловања визуелних порука
Поседује пособност да јасно и компетентно вербално изражава својa идејна
дизајнерска решења кроз адекватну визуелну и вербалну презентацију, као и
способност да оправдају таква решења у односу на пројектне задатке
Поседује способности и вештине пословне комуникације и презентације портфолија
којим се афирмативно представња на тржишту струке за коју се школовао
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-

Способност развијања основних комуникацијских вештина неопходних за успешно
сналажење у сложеним животним и пословним ситуацијама

Друштвено хуманистички и културни контекст
-

-

Разуме друштвени контекст у којима се уметност и култура продукују, анализирајући
друштво и механизме друштвене динамике кроз критички приступ и мишљење
Поседује свест о релевантности демократског мишљења, одлучивања и
комуникације
Препознаје и историјски контекстуализује уметничка дела
Препознаје основне психолошке појмове, опште теорије личности и социјалне
психологије, и разуме феномене визелне перцепције и комуникације
Поседује способност да уочи стилске, тематске и језичке компоненте уметничких
дела и да их лоцирају, препознају и тумаче у оквирима њиховог историјског настанка
и у односу на савремене токове тумачења
Демонстрира способност критичке опсервације и евалуације културних феномена
који нас окружују, од објеката високе уметности и дизајна до продуката масовне
културе
Познаје историју, улогу и карактеристике масовних медија у обликовању реалности
и трендова у савременом друштву

Кроз даље образовање, унапређивање, проширивање развијање и концептуалних,
техничких, критичких, социјалних и професионалних знања и вештина дипломи студенти
студијског програма Графички дизајн припремају се и прилагођавају динамичном
професионалном и радном окружењу.
ЗАВРШАВАЊЕМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН СТИЧУ СЕ ОПШТE И
ПРОФЕСИОНАЛНЕ КOМПEТEНЦИJE.
На овом Програму студенти се обучавају да креирају нове и иновативне начине у којима
информација може бити ефикасно и креативно примењена, организована, упакована и
дистрибуирана у аудио-визуелним продукцијама дводимензионалним и
тродимензионалним штампаним графичким производима, телекомуникационим
сиситемима и опреми, излагачким и презентационим системима,...
Опште компетенције су:
1. Способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица
2. Способност за рад у мултидисциплинарном тиму
3. Прихватање различитости и мултикултуралних квалитета савременог европског
друштва
4. Поштовање погледа и ставова проистеклих из других националних и културних
миљеа
5. Способност праћења актуелних тенденција и разумевање потребе да се ради на
професионалном развоју
6. Капацитет овладавања методима, поступцима и процесима истраживања и развоја
аналитичког и критичког мишљења
7. Капацитет за примену знања у пракси
8. Капацитет за примену духа синтезе идеја и форми кроз генерисање креативно
нових идеја и форми
9. Капацитет за развој комуникационих способности и спретности, као и сарадње са
ужим социјалним и међународним окружењем
10. Капацитет за активно прилагођавање променама ситуације
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11. Висок ниво познавања професионалних софтверских апликација, укључујући и
способност критичке употребе интернета у циљу комуникације и као извора
информација
12. Одговорност за сопствени рад и елементарно познавање професионалне етике
13. Знање страног језика
Професионалне компетенције су:
1. Суштинско познавање и разумевање дисциплина графичког обликовања
2. Способност да графички обликује поруке које задовољавају све комуникационе,
естетске и техничке захтеве
3. Одговарајуће знање из историје уметности и историје дизајна, технничке културе,
технологије и друштвено хуманистичких наука
4. Способност повезивања основних знања из различитих области, њихове
интеракције и могућности примене
5. Способност да се препознају и на одговарајући начин употребе методи/принципи
графичког обликовања у решавању конкретних проблема, стварајући везу између
функционалних захтева и естетских параметара
6. Способност да лични ликовни сензибилитет прилагоди конкретном пројектном
задатку уз разумевање ограничавајућих тржишних условљености
7. Способност за самостални рад
8. Способност за тимски рад и флексибилност у прилагођавању различитим
пословним и професионалним окружењима
9. Способност стручног усавршавања и учења током читавог живота, праћења и
примене новина у струци
10. Способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању
знањима
11. Способност да се на одговарајући начин комуницира са различитом публиком у
вербалној, писаној или визуелној форми
ЕСПБ бодови се додељују датом предмету на основу процене укупног утрошеног радног
времена које је потребно просечном студенту за стицање знања и вештина која предвиђа
дати предмет. Начин додељивања бодова предметима на студијском програму дефинисан
је студијским програмом. Сваки предмет из студијског програма има вредност која се
исказује ЕСПБ бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један ЕСПБ бод
представља укупно радно оптерећење од 25 до 30 сати које би просечан студент требало да
утроши у свим облицима образовног процеса. Број предиспитних поена доноси се на основу
анализе карактера наставе у односу исходе учења, структуре и садржаја предмета,
активности студената током наставе, облика и метода рада. Максимални број поена сваког
предмета је 100. За сваки предмет је прецизно утврђен максималан број поена које студент
може да освоји током предиспитних активности и он се креће у распону од 30 до 70 поена
Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
-

степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештнна
креативности и стваралачког мишљења
просуђивања, jacнoће израза и вештине комуниције
одговорности и професионалности

Мерење оптерећења студената на примерима предмета исказана у ЕСПБ бодовима
засновано на оптерећењу неопходном за постизање исхода учења - (пример а) и (пример
б)
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Пример а – Графичке комуникације 1: Визуелни идентитет

Графичке комуникације 1: Визуелни идентитет
активности
Активна настава
школских часова
1 Предавања
15
2 Вежба 1 - стилизација
8
3 Вежба 2 – пиктограми, простор + спорт 8
4 Вежба 3 - симболи
6
5 Вежба 4 - г. знак
8
Укупно
45
Укупно
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15
16
16
12
16
75
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Пример б – Графичке комуникације 3: Дизајн публикација

Графичке комуникације 3: Дизајн публикација
активности
Активна настава
школских часова
1
Предавања
15
2
Вежба 1 – дизајн едиције
10
3
Вежба 2 – дизајн каталога и
8
брошуре
4
Вежба 3 – дизајн часописа
8
5
Вежба 4 – дизајн
4
инфографике
Укупно
45
Укупно

Ван наставне активности
15
30
24
24
12
105
150

5 ЕСПБ

Завршавањем првог степена струковних студија студент стиче стручни назив Струковни
дизајнер – Графички дизајнер и оспособљен је за рад у следећим и сродним
занимањима:
- графички дизајнер у маркетинг агенцији, адвертајзинг агенцији или дизајн студију
арт директор у маркетинг агенцији, адвертајзинг агенцији или дизајн студију
- графички продуцент у агенцијама, издавачким кућама, штампаријама и принт студијима
- у поменутим звањима у арт и маркетинг секторима у већим компанијама или
институцијама (привреда и производња, културне и друге ванпривредне друштвене
институције)
- спољни сарадник у мултимедија студијима (интерактивни и wеб дизајн, CD/DVD мултимедија дизајн, анимације и графика за ТВ, филм, видео,...)
- слободни уметник - графички дизајнер
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Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској
установи са укупним бројем уписаних студената школске 2008/09, 2009/10 и 2010/11.

Дизајн ентеријера

2008/2009
2009/2010
2010/2011
укупно

I год.

II год.

III год.

20
15 + 4*+1**
16***
16***
52

/

/

17
15***
32

Укупно
уписано
20
33
45
98

/
14***
14

*по изјави и одлуци за наставак студија по акредитованом студијском програму са генерацијом 2008/2009.год.
**школске 2010/2011.год. са признатим испитима уписан са генерацијом 2008/2009.год.
*** са поновцима

I год.
2008/2009
2009/2010
2010/2011
укупно

*по одлуци за упис

16*
15
15
46

I год.
2008/2009
2009/2010
2010/2011
укупно
*по одлуци за упиc

Графички дизајн
II год.

III год.

/
15
15
30

/
/
15
15

Ликовна култура
II год.

/
14
14
28

Укупно
уписано
16
30
45
91

III год.

/
/
15*
15

Укупно
уписано
/
14
29
43

/
/
/
/

Табела 4.2.а Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних
предмета појединачних студијског програма Графички дизајн

II семестар

I семестар

Сем

Назив предмета

Способности и
вештине
графичког
обликовања

Енглески језик - Основни Енглески
језик - Средњи Енглески језик
Социологија са соц. културе Друштвене науке и уметност 1
Историја и теор. умет.- Античка и
ранохришћанска уметност
Графика - Увод у графичке технике 1

Комуникацијске и
презентационе
вештине

Друштвено
хуманистички и
културни
контекст

+
+

+

+

+

+

Цртање - Основе цртања
Технике визуелне презентације Облици и простор
Основе ликовне форме и дизајна 1

+

Писмо
Енглески језик - Средњи Енглески
језик - Стручни Енглески језик
Социологија са соц. културе Друштвене науке и уметност 2
Историја и теорија уметности -

+
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Уметност ренесансе и барока

IV семестар

III семестар

Графичке комуникације 1 - Визуелни
идентитет
Графика - Увод у графичке технике 2

+

+

+

Аналитичко сликање

+

Основе ликовне форме и дизајна 2

+

+

Типографија - Естетика писма

+

+

Психологија - Увод у психологију
Историја и теорија уметности Уметност деветнаестог века
Језик медија масовних комуникација Масовни медији 1
Графичке комуникације 2 - Плакат

+

+

Типографија - Графичка продукција

+

+

Дизајн паковања 1

+

+

Графика - Боја у графичким техникама
Психологија - Психологија визуелних
комуникација
Историја и теорија уметности Уметност двадесестог века
Језик медија масовних комуникација Масовни медији 2
Графичке комуникације 3 - Дизајн
публикација
Дизајн паковања 2
Типографија - Писмо у савременим
медијима
Графика - Дубока штампа 1

+

+

+

+

+

+

+

V семестар

Графика - Дубока штампа 2

+

Мултимедија

+

+

Корпоративни дизајн

+

+

Самопромоција - Портфолио

+

+

Уметнички пројекти

+

Пракса 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Теорија савремене уметности 2

+

+

+

+

+

+

+

Језик и естетика телевизије
Филм као медиј и уметност

VI семестар

+

+

Теорија савремене уметности 1

Графика - Равна штампа

+

Пракса 2

+

Мултимедија - Завршни пројект
Корпоративни дизајн - Завршни
пројект
Графичке комуникације - Завршни
пројект

+

+

+

+

+

+

+

+

+

У

Уметничкa група предмета

TУ

Теоретско уметничка група предмета

СA

Стручно апликативна група предмети

ДХ

Друштвено хуманистичка група предмета
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА
ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА СУ:
Остваривање очекиваних исхода образовања која произилазе из потреба професионалног
профила -струковни дизајнер ентеријера.
Студенти који заврше студијски програм дизајн ентеријера стичу квалификацију високог
стручног образовања која им омогућава непосредно укључивање у рaдни прoцeс или
наставак студирања.
Обезбеђењем и унапређењем квалитета студијског програма постиже се ефикасније
студирање и тиме се доприноси стратешком опредељењу повећања високо образованих у
друштву.
Рaзвoj студиjског прoгрaмa зависиће од развоја струке и односи се на сврху квалификације
односно на послове које носилац квалификације може обављати.
Завршавањем првог степена струковних студија у високом струковном образовању и
стицањем стручног назива Струковни дизајнер - Дизајнер ентеријера остварени су следећи
дескриптори исхода учења формулисаних у Нацоналном оквиру квалификација Србије:
-

показују знање и разумевање потребно за фoрмyлисање кoнцeпта дизајна и
планирање и спoсoбнoст коришћења стручних инфoрмaциja

-

креативно примењивање знања и вештине у дизајнирању ентеријера

-

адекватна употреба информација -прикупљање, анализа и синтеза

-

спoсoбност дa се резултати рада сaoпште и излaжу стручном терминологијом aли пo
пoтрeби и тeрминoлoгиjoм прилaгoђeнoм кoрисницимa кojимa су нeпoзнaти стручни
тeрмини

-

способност за тимски рад

- способност за наставак студија
Студиjски прoгрaм Дизајн ентеријера омогућава да студенти кроз остваривање очекиваних
исхода образовања постигну опште и професиналне кoмпeтeнциjе.
ИСХOДИ ОБРАЗОВАЊА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИЗАЈНЕР ЕНТЕРИЈЕРА:
Способности и вештине дизајнирања ентеријера:
- Способност за самостално дизајнирање ентеријера на нивоу идејног решења,
- Спoсoбнoст зa сaмoстaлнo дизajнирaњe дeлoвa eнтeриjeрa нa нивoу извoђaчкoг
прojкeтa,
- Способност да сaмoстaлнo дeфинишe прojeктни зaдaтaк,
- Способност за креативну примену стечених знања о ликовним елементима и
композицији, законитостима просторних облика (прoстoр, линиja, мaсe, oбликa, боју,
тeкстурe, рaзмeрa, прoпoрциja, рaвнoтeжa) рeлeвaнтних зa прoцeс дизajнирaњa,
- Способност да aдeквaтнo примeни мaтeриjaлe и сaврeмeнe тeхнoлoгиje,
- Способност за креативно и иновативно размишљање применљиво у пројектовању
ентеријера,
- Способност да самостално дизајнира расвету у ентеријеру, користећи софтвере за
пројектовање, прорачун и визуелизацију пројектованог осветљења,
- Способност за изрaду прojeктне дoкумeнтaциjе и спецификације материјала и опреме
средствима и по правилима за пројектантски процес рада,
- Способност за тимски рад у процесу дизајнирања,
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-

Развијање вештине коришћења рачунара,
Развијање вештине израде макета.

Дизајн концепт и вештина решавања проблема - поседује знање и разуме:
-

Поседује знање о аналитичко- синтетичким методологијама у дизајнирању
ентеријера,
Поседује знање о правилима функционалне организације и естетским параметрима
при оформљењу концепт дизајна ентеријера,
Поседује знање o стандардима и нормативима у пројектовању,
Поседује знање о типовима и тeхничкo-тeхнoлoшким кaрaктeристикама
кoнстрyктивних склoпoва и елемената кojи yслoвљaвajy eнтeриjeр,
Разуме грaђeвинску дoкумeнтaциjу,
Поседује знање о завршним обрадама у дизајну ентеријера,
Поседује знање да плaнирa и истрaжуje пoтрeбнe инфoрмaциje,
Поседује знање и разумевање о интегралним и појединачним факторима процеса
дизајнирања ентеријера,
Разуме услове и факторе ограничења који се јављају у процесу дизајнирања
ентеријера,
Разуме релевантне факторе тржишта који делују на процес дизајнирања,
Рaзумe услoвe и нaчин нa кojи функциoнишу рaзличити ентеријери, кao и мoгућнoсти
унапређења (концепт одрживости ) квaлитeтa живoтa и рада, штитeћи здрaвљe и
сигурнoст људи,
Поседује знање и способан је да самостално идејно решава стилске ентеријере, да
користи стручну литературу, да прати савремене трендове у овој области.

Комуникацијске и презентационе вештине:
- Способност да јaснo и компетентно изрaжaвajу свoje идejна дизajнерска решења кроз
aдeквaтну визуeлну и вeрбaлну прeзeнтaциjу и способност да oпрaвдaју таква решења
у oднoсу нa пројектне задатке,
- Способност да ентеријер и мобилијар у ентеријеру прикаже на презентационом
цртежу (традиционално или дигитално) примерену потребној презентацији,
- Способност коришћења вештине пословне комуникације и презентације портфолија
којим се афирмативно представња на тржишту струке за коју се школовао,
- Способност развијања основних професионалних комуникацијских способности
неопходних за успешно сналажење у разноврсним животним и пословним
ситуацијама,
- Разуме психолошке механизме и различите нивое деловања визуелних порука.
Друштвено хуманистички и културни контекст:
- Разуме друштвени контекст у којима се уметност и култура продукују, анализирајући
друштво и механизме друштвене динамике кроз критички приступ и мишљење,
развијајући свест о толеранцији према различитим верским , националним, расним,
политичким идентитетима људи и заједница,
- Има свест о релевантности демократског мишљења, одлучивања и комуникације ,
- Препознаје oснoвна разматрања о психолошким пojмoвима, од општих знања о
школама и првцима у психологји, преко перцепције, учења, памћења и заборављања,
до општих теорија личности и социјалне психологије,
- Препознаје и историјски контекстуализује уметничка дела,
- Способност да уочи стилске, тематске и језичке компоненте уметничких дела и да их
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лоцира, препозна и тумачи у оквирима њиховог историјског настанка и у односу на
савремене токове тумачења,
- Демонстрирају способност критичке опсервације и евалуације културних феномена
који нас окружују, од објеката високе уметности и дизајна до продуката масовне
културе,
- Познаје историју, улогу и одлике масовних медија у обликовању реалности и трендова
у савременом друштву.
Кроз Табелу 4.2. пружа се увид у покривеност исхода учења у оквиру обавезних предмета
студијског програма.
ЗАВРШАВАЊЕМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА СТИЧУ СЕ ОПШТE И
ПРОФЕСИОНАЛНЕ КOМПEТEНЦИJE.
Опште компетенције су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Спoсoбнoст зa рaд у интeрдисциплинaрнoм тиму
Спoсoбнoст зa рaзвиjaњe трaнс-дисциплинaрнoг рaзумeвaњa
Прихвaтaњe рaзличитoсти и мултикултурaлних квaлитeтa сaврeмeнoг eврoпскoг
друштвa
Пoштoвaњe пoглeдa и стaвoвa прoистeклих из других нaциoнaлних и културних миљea
Спoсoбнoст дa сe рaди на прoфeсиoнaлнoм рaзвojу
Кaпaцитeт рaзвoja aнaлитичкoг и критичкoг рaзмишљaњa и рaзумeвaњa
Кaпaцитeт зa примeну знaњa у прaкси
Кaпaцитeт зa примeну духa синтeзe идeja и фoрми;
Кaпaцитeт зa гeнeрисaњe крeaтивнo нoвих идeja и фoрми;
Кaпaцитeт зa aктивнo прилaгoђaвaњe прoмeнaмa ситуaциje;
Висoк нивo кoмпjутeрских вeштинa, укључуjући и спoсoбнoст критичкe упoтрeбe
интeрнeтa у циљу кoмуникaциje и кao извoрa инфoрмaциja;
Oдгoвoрнoст зa сoпствeни рад
Знaњe страног jeзикa.

Професионалне компетенције су:
Спoсoбнoст oфoрмљeњa прojeкaтa дизajнa eнтeриjeрa рaзличитих нaмeнa кojи
зaдoвoљaвajу /испуњaвajу функциoнaлнe, eстeтскe и тeхничко тeхнoлoшкe
критeриjумe/ зaхтeвe;
2. Oдгoвaрajућe знaњe из истoриje умeтнoсти, тeхнничке културе, технологије и
друштвено хумaнистичких нaукa;
3. Спoсoбнoст дa сe у oквиру дизajн кoнцeптa прeпoзнajу и нa oдгoвaрajући нaчин
примeнe oбрaсци и устaнoвљeни принципи дизајнирања ентеријера;
1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Знaњe o лeпим умeтнoстимa и развијен ликовни сензибилитет у смислу утицaja нa
квaлитeт ентеријерских прojeкaтa;
Критичкa свeст o oднoсимa измeђу сaврeмeних тeндeнциja дизајнирања ентеријера и
њeнe прoшлoсти;
Спoсoбнoст дa сe издвoje и прикaжу кључни eлeмeнти и вeзe између функционалне
организације и естетских параметара при формулисању концепт дизајна ентеријера ;
Oдгoвaрajућe знaњe из урбaнoг дизajнa;
Рaзумeвaњe oднoсa измeђу дизајнираног прoстoрa сa људским пoтрeбaмa и
рaзмeрoм;
Спoсoбнoст зa рaд и у рeжиму висoкe aутoнoмиje, и у сaрaдњи сa другимa
Спoсoбнoст стручног усавршавања и учeњa тoкoм читaвoг живoтa
Спoсoбнoст дa сe крeaтивнo и флeксибилнo oдгoвoри нa прoмeнe у прoфeсиoнaлнoм
oкружeњу
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12. Спoсoбнoст дa сe нa oдгoвaрajући нaчин кoмуницирa сa рaзличитим циљним групама

у вeрбaлнoj, писaнoj или визуелној фoрми

Статутом и Правилником o обезбеђењу и унапређењу квалитета ВШЛПУСС утврђене су
надлежности и поступци за одобравање, праћење и унапређење квалитета студијског
програма Дизајн ентеријера.
У надлежности Наставног већа ВШЛПУСС је да:
-

Успоставља Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета;
Доноси Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета;
Усваја коначни извештај о самовредновању који оверава директор;
Имплементира закључаке самовредновања и спољног вредновања и примењује
корективних мере за унапређење квалитета основне делатности Високе школе;
Доноси студијске програме усклађене са развојем уметничке области и потребама
тржишта рада,
Спровођење мера у процесу акредитације Високе школе у Законом прописаном року;
Усваја предлог плана реализације уметничких, стручних и истраживачких пројеката
који се могу имплементирати у наставни процес,
Доноси одлуку за учествовање у пројектима које организује локална заједница;
Даје сагласност за учешће Високе школе у међународним уметничко стручним
програмима за развој високог образовања.
Перманентно унапређење кадровске структуре и компетентности наставника и
сарадника.

У надлежности Већа студијског програма Дизајн ентеријера је:
-

Анализа резултата студентске евалуације: наставе, услова студирања (простор и
опрема), библиотека и ван наставна подршка; и доношење закључака и мера у циљу
унапређења квалитета наставе;
Преиспитивање и покретање поступка за побољшање и унапређење квалитета
посојећег студијских програма усклађених са развојем дисциплине и потребама
тржишта рада;
Перманентно преиспитивање и усаглашавање процеса наставе, наставних циљева и
исхода учења са ЕСПБ капацитетом наставних предмета;
Повезивање уметничких, научних, истраживачких и стручних пројеката са процесом
наставе на студијском програму;
Имплементација закључака самовредновања и спољног вредновања као и
спровођење мера за унапређење квалитета;
Иницирање партнерских односа са институцијама и организацијама заинтересованим
за реализацију пројеката у областима за које је компетентно Веће студијског програма
(државни органи, локална самоуправа, привредна друштва, невладине организације и
сл.).

Веће студијског програма Дизајн ентеријера систематски прати и оцењује квалитет
студијског програма, преиспитујући усклађеност оквирних садржаја са очекиваним
исходима учења наставних предмета, односно компетенцијама које студент трба да стекне
на крају дела или целокупног процеса образовања.
Пример повезивање уметничких, истраживачких и стручних пројеката са процесом наставе и
партнерски односи са институцијама и организацијама је са општином Богатић на пројекту
идејног решења парка са ''Strawberry дрветом''- jaвним сoлaрним пуњaчем мoбилних
тeлeфoнa и са градом Шапцом на пројекту идејног решења Парка науке
Знања и вештине кojе су студeнти стекли тoкoм студиja прoвeравају се и верификују кроз
Прaксу 1 и 2. На студијском програму ДЕ пракса се oдвиja у 5. и 6. сeмeстру у предузећима и
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установама кojа су директнo вeзaнe зa исхoдe oбрaзoвaњa.
ЕСПБ бодови додељују се датом предмету на основу процене укупног утрошеног радног
времена које је потребно просечном студенту за стицање знања и вештина која предвиђа
дати предмет
Начин додељивања бодова предметима на студијском програму дефинисан је студијским
програмом. Сваки предмет из студијског програма има вредност која се исказује ЕСПБ
бодовима, а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један ЕСПБ бод представља
укупно радно оптерећење од 25 до 30 сати које би просечан студент требало да утроши у
свим облицима образовног процеса.
Опис мерења (Пример А) и (Пример Б) оптерећења студената исказана у ЕСПБ бодовима
заснована је на оптерећењу студената неопходном за постизање исхода учења у формалном
смислу.
Пример А - СТИЛОВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ 1

СТИЛОВИ У ЕНТЕРИЈЕРУ 1

активности
1
2
3
4

Предавања
Вежба 1 и Вежба 2
Семинарски рад
Испит
Укупно

активна настава
школских часова:
15
30
/
/
45
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5
35
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Пример Б –ДИЗАЈН СТАМБЕНОГ ЕНТЕРИЈЕРА 2

ДИЗАЈН СТАМБЕНОГ ЕНТЕРИЈЕРА 2
активности
1
2
3
4

Предавања
Вежбe
Рад код куће
Испит - презентација пројекта
Укупно

активна настава
школских часова:
15
30
/
/
45

укупно сати активне
наставе, припреме и рада
код куће сати:
15
35
70
30
150
5 ЕСПБ

Однос предиспитних поена на предметима утврђује се на основу анализе карактера наставе
у односу исходе учења, структуру и садржај предмета, активности студената током наставе,
облика и метода рада.
Максимални број поена сваког предмета је 100. За сваки предмет прецизно утврђен је
максималан број поена које студент може да освоји током предиспитних активности и он се
креће у распону од 30 до 70 поена. Полагањем испита, усмено или писмено, заокружује се
број поена које је студент освојио. Вредност оцена у односу на освојене поене је следећа:
до 54 поена – оцена 5 (није положио)
од 55 до 64 поена – оцена 6 (довољан)
од 65 до 74 поена – оцена 7 (добар)
од 75 до 84 поена – оцена 8 (врло добар)
од 85 до 94 поена – оцена 9 (изузетно добар)
од 95 до 100 поена – оцена 10 (одличан)
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Квалитет рада и наставних активности студената врши се кроз анализу и процену:
- степена и квалитета усвајања и развијања знања и вештина
- креативности и стваралачког мишљења
- просуђивања, jacнoће израза и вештине комуниције
- одговорности и професионалности
Веће студијског програма на редовним састанцима у току семестра прати рад и активност
студената у испуњавању предиспитних обавеза и на време упозорава о последицама
неиспуњавања.
Ставови и мишљење студената о квалитету студијског програма, утврђује се путем
анонимног упитника, у складу са Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета. На
основу добијених резултата, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета подноси
Извештај Наставном већу школе (Прилог 4.6) и доставља га Већу студијског програма.
Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијског програма обезбеђено је
тиме што су представници студената активни учесници у систему обезбеђења квалитета
кроз органе и тела Школе. Студенти оцењују квалитет студијских програма и на седницама
Студентског парламента.
Мишљења првих студенти који су у школској 2010/2011. завршили акредитоване студијске
програме Графички дизајн и Дизајн ентеријера, о квалитету студијских програма приказани
су кроз оцене добијене спровођењем анкете дипломираних студената (Прилог 4.8.)
Квантитативни показатељи квалитета студијског програма утврђују се и на основу података
Студентске службе о успеху студената на испитима - Извештај о успеху Прилог 4.10. Извештај
садржи податке о броју уписаних студената у школској години, број студената који су
положили испит по асолутном критеријуму (број студената који су положили испит у односу
на број уписаних студената), проценат студената који су положили испит и просечну оцену
студената по предметима.
На основу Извештаја о успеху Прилог 4.10. Веће студијског програма Дизајн ентеријера
доноси закључке и разматра мере за унапређење ефикасности студирања.
Поред тога, Студентска служба је у обавези да даје и друге битне податке руководиоцима
студијских програма и Директору Школе и то: проценат дипломираних студената по
студијским програмима (у односу на број уписаних) (Прилог 4.2.), просечно трајање студија
у односу на претходни период (Прилог 4.3), стопу одустајања студената од даљег студирања
(Прилог 4.4.), као и број студената који су уписали наредну школску годину према броју
ЕСПБ бодова (Прилог 4.5).
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Дизајн ентеријера
Амбијентални дизајн 2

5

+

+

+

Стилови у ентеријеру 2

3

+

+

+

Теорија савремене уметности 1

4
4

+

Самопромоција – Портфолио
Расвета
Пракса 1
Дизајн ентеријера
Амбијентални дизајн 3
Дизајн ентеријера Јавни ентеријер 3

5

+

3

+

7

+

+

+

7

+

+

+

Теорија савремене уметности2

4

+

Филм као медиј и уметност
Језик и естетика телевизије
Технике визуелне презентације
-Опрема пројекта 2
Пракса 2
Стамбени ентеријер
Завршни пројекат
Јавни ентеријер
Завршни пројекат
Амбијентални дизајн
Завршни пројекат

5

+

VI сeмeстaр

V сeмeстaр

Декоративно обликовање2

+
+
+

+
+

5

+

+

4

+

+

12

+

У

Уметничкa група предмета

TУ

Теоретско уметничка група предмета

СA

Стручно апликативна група предмети

ДХ

Друштвено хуманистичка група предмета

+

+

+

+

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Основни циљеви студијских програма заснивају се на општим циљевима образовне
делатноси Високе школа ликовних и примењених уметности струковних студија, а то су:
-

прeнoшeњe стручних, умeтничких и нaучних знaњa и вeштинa;
унaпрeђивaњe умeтничкoг ствaрaлaштвa;
пружaњe мoгућнoсти пojeдинцу дa пoд jeднaким услoвимa стeкне висoкo oбрaзoвaњe
пo нajвишим стaндaрдимa, изучавајући студијске програме чији циљеви и исходи га
оспособљавају за успешно учешће и опстанак на тржишту рада, кроз образовање као
доживотни процес.

Студијски програм Ликовна култура конципиран је на вредностима које доприносе развоју
друштва по високим стандардима савременог цивилизованог света, окренут је добробити
друштва и појединца. Кадрови које школујемо учествоваће у развоју, неговању и очувању
уметничке и културне баштине друштва. Кроз сопствени рад и едукујући друге, даће свој
допринос квалитету живота појединца и квалитету комуникације у савременом друштву у
ком је слика основни носач информације.
Студијски програми су конципирани тако да оспособе студенте за самостално бављење
професијом али и наставак и допуну образовања кроз друге студијске програме. У првој
генерацији уписаних студената на студијском програму Ликовна култура, забележена је
тендеција размишљања у духу Болоњске декларације, што се огледа и у томе да поједини
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студенти паралелно студирају, или су завршили још један студијски програм (историја
уметности, журналистика) обезбеђујући себи специфичне стручне компетенције, које ће их
учинити конкурентнијим на тржишту рада. Анализом предходног образовања кандидата
заинтересованих за изучавање студијског програма примећен је релевантан број кандидата
који долазе из средњих школа уметничких заната. Кроз наш студијски програм они
продубљују своје стручне компетенције, али и стичу нове које им омогућавају оснивање
самосталних едукативних радионица различитих типова.
Сврха студијског програма Ликовна култура је квалитетно, ефикасно и економично
школовање струковних ликовних уметника оспособљених за низ занимања: сценски
сликар, сценски вајар, сликар декоратер, вођење ликовних радионица и наставник
предмета ликовна култура и изборних предмета за које су потребне компетенције из
области визуелних уметности у општем основном образовању.
Знања из области визуелних уметности , извођачке вештине, способност критичке процене
уметничког дела, познавање технологије сликарства и вајарства проширене знањима о
употреби неликовних материјала и савремених медија у решавању специфичних ликовних
задатака чине струковног ликовног уметника компетентним за послове сценског сликара,
односно вајара приликом извођења сценографија и опремања објеката потребном
реквизитом на филму, телевизији и у позоришту. Исте компетенције чине струковног
ликовног уметника способним за послове сликара декоратера приликом декорације
ентеријера или екстеријера. У оквиру студијског програма студенти изучавају предмете
студијских подручја Педагогија, Психологија и Методика наставе ликовне културе (укупно 30
ЕСПБ и 6 ЕСПБ стручне праксе у установи) . Студенти се оспособљавају да стручно воде
процес наставе у основном образовању за предмет ликовна култура и изборне предмете за
које су потребне компетенције из области визуелних уметности. Струковни ликовни
уметници су компетентни да самостално или у оквиру тима креирају и воде програме
ликовних радионица при институцијама (музеји, галерије, домови културе, домови за
ученике...) или у виду самосталне делатности оне типове ликовних радионица за којима у
одређеној средини има потребе (ликовне радионице за децу различитих узраста, курсеви за
припрему за полагање пријемних испита у средњим уметничким школама, аматерске
радионице и друге врсте програма заснованих на компетенцијама из области визуелних
уметности.
Савладавањем предвиђеног програма студент стиче опште и предметноспецифичне
компетенције које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности.
Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште компетенције:
-

способност трансферне употребе знања стеченог у једном контексту на други
контекст
способност планирања и организације процеса рада
знање страног језика
елементарно познавање рачунара
способност да се самостално добије и анализира информација из различитих извора
способност критичке процене туђег и сопственог рада
способност рада у тимовима
разумевање места и функције уметности у друштву , у развоју индивидуе и њеној
комуникацији са окружењем
одговорност и систематичност
способност примене теоријског знања у пракси
креативан став према окружењу

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно – специфичне
компетенције:
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-

способност самосталног конципирања и извођења ликовних дела у области
сликарства, вајарства, графике и проширених медија
темељно познавање технологије сликарства и вајарства, савремених технологија и
медија који имају уметнички потенција и могућности рада са неликовним
материјалима и техникама за потребе специфичних захтева рада
познавање историје уметности и способност примене теоријског знања у пракси
развијена знања и сензибилитети који омогућавају анализу , разумевање и критичку
процену савремене уметничке праксе у области визуелних уметности
владање теоријским знањима о елементима васпитно-образовног процеса, од
планирања, програмирања, остваривања и вредновања самог процеса до праћења
развоја и достигнућа ученика
способност практичног извођења васпитно образовног процеса заснованог на
темељномпознавању визуелних уметности и научним знањима из области
психологије и педагогије
познавање специфичних видова комуникације везаних за професионални рад
струковног ликовног уметника
способност продубљивања теоријских и практична знања и вештина везаних за
педагошки рад у области визуелних уметности
познавање институција и механизама друштва релевантних за струковног ликовног
уметника

Полазиште за креирање курикулума студијског програма Ликовна култура су дефинисани
циљеви и исходи програма који произилазе из захтева конкретних занимања за које
програм школује студенте. Из програмских циљева исхода учења изведени су циљеви и
исходи студијских подручја а из њих циљеви и исходи учења појединачних предмета.
Исходи учења студијског програма Ликовна култура:
Дипломирани студент (студенткиња) :
-

-

-

познаје теорију ликовне форме и теоријска знања уме да примени у практичном раду
и естетској анализи уметничког дела
компетентно говори о техничким и изражајним могућностима класичних и савремених
медија, материјала и техника као и неликовних техника и материјала који поседују
ликовне потенцијале и уме да их адекватно употреби у практичном раду и креирању и
вођењу процеса наставе у основној школи или у раду ликовних радионица
самостално организује и спроводи процес рада од идеје и продукције до презентације
рада (на српском и енглеском језику)
поседује знање из области историје уметности и теорије савремене уметности и
културе и способан је да активно прати и интерпретирају феномене везане за
визуелне уметности на нашој и светској уметничкој сцени
компетентно говори о медијима масовних комуникација, разуме њихову функцију и
важност у савременој цивилизацији и познаје њихове уметничке потенцијале
самостално долази до информација које су му потребне за рад и надградњу
образовања и има развијену свест о неопходности континуираног професионалног
развоја
разуме значај који квалитетна комуникација има у пољу његовог професионалног
деловања и познаје принципе успешне комуникације
способан је да самостално и као део тима планира, програмира, реализује и вреднује
образовно-васпитни процес , води педагошку документацију и подстиче и прати
развој и постигнућа ученика у настави предмета ликовна култура у основном
образовању
способан је да самостално или као део тима организује, планира, програмира и
вреднује рад ликовних радионице различитих типова.
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Због усклађивања са Законом о основама система образовања и васпитања веће студијског
програма Ликовна култура направило је предлог корекције студијског програма. На
седници 24.5.2011.године Наставно веће школе разматрало је и усвојило предлог, о чему је
обавештен Сектор за високо образовање Министарства просвете дописом од
14,7,2011.године. (прилог 4.1.а)
Из програмских циљева и исхода студијских програма развијени су, на основу принципа
систематичности и поступности, циљеви и исходи студијских подручја а из њих циљеви и
исходи предмета. Курикулум је креиран уз поштовање стандарда предвиђених за основне
струковне студије. Сваки предмет поред јасно дефинисаних циљева и исхода, има
дефинисане садржај предмета, наставне методе (засноване на принципима свесности и
активности, очигледности и егземпларности) и поступке за проверу знања и оцењивања,
што се може документовати кроз Спецификацију предмета студијских програма (курикулим
– књига предмета) јавно публикована на сајту школе.. Природа учења у области ликовних
уметности и велике могућности учења кроз визуелне уметности обезбеђују примену
активних метода наставе/учења. Метода ликовно-практичног рада, проблемска настава
кроз полу-структуиране проблемске задатке и пројектску наставу, учење целовитих
делатности, кооперативне методе наставе, метода вербалног смисленог рецептивног учења
и метода симулације ситуације, омогућавају наставнику брз и непосредан увид у
испуњеност пројектованих исхода учења. Највећи део наставе одвија се са малим групама
студената што омогућава успешну комуникацију наставника и студената и индивидуални
рад са студентима (поштовање принципа одмерености према индивидуалности студента),
који је незаобилазни облик рада у учењу у области уметности. Коришћење ресурса
окружења у настави ( музеји, галерије, уметнички фестивали, основне школе кроз стручну
праксу) омогућавају свођење пасивне трансмисивне наставе на минимум.
Принципи на којима се заснива Болоњска декларација омогућавају наставницима да
употребљавају за конкретну групу студената интелектуално и емотивно активне садржаје,
орјентишући се према дефинисаним циљевима и исходима (повезивање са битним
дешавањима на сцени, важне изложбе и остали битни догађаји).
Пример 1 – Наставници улажу напор да коришћењем ресурса окружења, примера из праксе
и актуелних догађаја, идентификују садржаје погодне за креирање активне наставе. Као
последица неспретно употребљене методе активне наставе играње улога у основној школи
у којој су студенти обавили стручну праксу 1, априла 2012. избио је скандал. Превасходно
Курир, а и остали медији, данима су се бавили том темом. Студенти су на настави предмета
Опсервација наставе методом за и против анализирали извештаје медија и стратегију рада
наставника и креирали сопствене сценарије часова који воде истим исходима а не
проузрокују проблеме, што је садржај који учествује у испуњењу свих циљева и исхода
студијског подручја Методика наставе ликовне културе.
Наставници студијског програма Ликовна култура имају активне радне ангажмане на
пословима који су везани за занимања за која се студенти школују што је документовано у
прилозима стандарда 6. То омогућава пласирање одређених садржаја активним
партиципативним и интерактивним методама рад и разноврсним облицима рада. Отварају
се и могућности за још чвршћу хоризонталну повезаност програма.
Пример 2 – Наставник који води предмет Ликовне радионице активно конципира и води
едукативне ликовне радионице програма Дечји клуб Музеја савремене уметности. Студенти
на часовима предмета Ликовна радионица методом вербалног смисленог рецептивног
учења, кроз полу-структуиран проблемски задатак и комбинацију фронталног облика рада и
рада у паровима, креирају сценарио за рад на изложни Саше Марковића-Микроба.
Наставник у свој сценарио рада на радионици уводи секвенце које су студенти
конципирали. Студенти присуствују радионици под називом Маска која открива у Салону
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МСУ. Задатак Маска која открива кроз коју би дефинисали свој ликовни језик и стратегије
изражавања у виду идејног решења и реализације у изабраном материјалу, поставља се
пред студенте у предмету Сликање – Креативно изражавање и повезује се са предметима
Технике и материјали 1 и 2. Добијени радови представљају део опуса рада студената током
шестог семестра за који Веће студијског програма планира изложбу у сарадњи са галеријом
Ремонт. Оваквом стратегијом, улажењем у садржај кроз различите дисциплине и кроз
задатке са поливалентним решењима(што је предуслов креативног решавања проблема),
постижу се висока мотивисаност студената за рад и ситуације за актино учења. Карактер
процеса је у складу са циљевима предмета и програмским циљевима а резултати овог
процеса недвосмислено се сливају у исходе појединачних предмета и у програмске исходе.
Решења задатака који се постављају пред студенте су поливалентна, што је предуслов
креативног решавања проблема.
Интегративни карактер уметничког изражавања обезбеђује кроз практични рад студената
високу корелацију међу предметима програма и јасну, пирамидалну хијерархијску структуру
циљева и исхода. Програм је конципиран тако да почиње фазом стицања основних знања,
развојем базичних вештина, преиспитивањем и редефинисањем предходних искустава
студената и постепеним изграђивањем ставова заснованих на чињеницама и систематичним
неговањем квалитета као што је креативност, упорност,еманципована визуелна перцепција,
различите врсте ликовних сензибилитета и сл. Постепено, приближавајући се крају студија,
пред студенте се постављају сложенији проблеми, од њих се очекује већа самосталност у
раду и кроз садржаје наставе се све више наводе на трансферну употребу знања стечених у
једном контексту на други контекст. Студенти постепено стичу знања о класичним ликовним
медијима и техникама, развијају вештине, упознају се са историјом уметности, теоријом
ликовне форме, стичу базична знања из психологије и педагогије да би у трећој години
студија стечена знања, умења и способност критичке процене применили у изучавању
специфичних поступака који их оспособљавају за послове сценског сликара, сценског вајара
и сликара декоратера, односно све квалитете стечене изучавањем програма применили у
области едукације у визуелним уметностима. Овакав систем прати и промена садржаја и
поступака кроз које се процењује степен испуњености исхода и врши оцењивање, од
провере нивоа основних знања до процењивање кроз целовите делатности до самосталних
пројеката. Задаци који се стављају пред студенте, делимично током петог а знатно више
током шестог семестра, кроз студијска подручја Сликање, Вајање, Ликовна форама,
Методика наставе ликовне културе, стручну праксу и завршни рад су практично симулација
реалних радних задатака занимања за које студијски програм школује студенте. У оквиру
плана сваког предмета предвиђени су различити видови провере нивоа испуњености
исхода учења предмета током семестра (тестови, колоквијуми, семинарски радови,
пројекти и слично). На тај начин наставник добија повратну информацију о квалитету
своје наставе и може на време да реагује и коригује евентуалне слабости. Испит на крају
семестра даје дефинитивне резултате испуњености исхода учења једног предмета.
Већина предмета поред исхода у пуном смислу речи, оних које је могуће недвосмислено
проверити, има и један број исхода учења типичних за учење у области уметности
(например: студенти су способни да адекватно изаберу ликовну стратегију и квалитет
елемената израза према постављеном задатку) који су везани углавном за уметничку и,
делимично, стручно-апликативну групу предмета. Стицање знања, развој вештина,
грађење ставова и развој других квалитета (креативно решавање проблема, разне врсте
сензибилитета и сл.) који учествују у испуњењу предвиђеног исхода учења, по правилу се
у том случају одвија кроз практични рад студената и комбинацију фронталног и
индивидуалног облика рада. Процена испуњености исхода није егзактна, зависи од
квалитета наставника, што у свету уметности резултира тиме да је за аутора важна
референца код ког професора се школовао. Изложба студентских радова на крају године
зато није само процедура кроз коју је могуће сагледати квалитете рада студената већ и
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процедура кроз коју стручни део колектива може да процени квалитет наставника. Кроз
Табелу 4.2. пружа се могућност за стицање увида у то како су исходи учења студијског
програма Ликовна култура покривени у оквиру обавезних предмета.
Начин бодовања предмета студијских програма Високе школе ликовних и примењених
уметности струковних студија дефинисан је Правилником о правилима студирања. Сваки
предмет из студијског програма има вредност која се исказује ЕСПБ бодовима, а обим
студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. Један ЕСПБ бод представља укупно радно
оптерећење од 25 до 30 сати које студент утроши у свим облицима наставе и свим
облицима индивидуалног учења да би савладао градиво.
Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара укупном ангажовању просечног студента у оквиру 40часовне радне недеље током једне школске године, при чему расподела ЕСПБ бодова по
семестрима не мора бити симетрична.
ЕСПБ бодови се додељују појединачном предмету на основу процене укупног утрошеног
радног времена које је потребно просечном студенту за потпуно стицање предвиђених
знања и вештина која предвиђа дати предмет. Укупан број ЕСПБ бодова који се додељују
једном предмету проистиче из збира броја сати које студент утроши на активној настави и и
броја сати самосталног рада. Збир сати самосталног рада представља време које студент
утроши на спремање колкоквијума, теста, испита, семинарског рада, презентације, скица и
радова малог формата , пројеката, припрема за час, прикупљање потребних информација и
литературе, време потребно за полагање испита, колоквијума или тестирање и друге
обавезе предвиђене програмом наставног предмета.
Пример 1. – Основе наставе ликовне културе (4 ЕСПБ бода)
Активну наставу предмета чини 30 часова предавања.Настава се изводи методама активног
учења које подразумевају континуирани самостални рад студената на утврђивању градива,
што се додатно проверава кроз два колоквијума.
активност
сати
1
Часова активне наставе
30
2
Колоквијум x2
25 x 2 = 50
3
Испит
40
4
Укупно
120
5
ЕСПБ
4
Пример 2. – Сликање, Аналитичко сликање (6 ЕСПБ бодова)
Активну наставу предмета чини 60 часова , 15 часова предавања и 45 часова вежби. У
обавезе студената поред практичних радова које изводе током наставе, спада и самосталан
рад на радовима малох формата. Да би наставник могао да спроведе индивидуалне облике
рада и примени интерактивне, париципативне методе рада, студенти су у обавези да
самостално истражују информације на које их наставник упућује.
1
2
3
4
5
6

активност
Часова активне наставе
Самостални рад на радовима малог формата
Самостално истраживање различитих извора информација о
уметности и уметницима
Испит
Укупно
ЕСПБ
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Пример 3. - Технике и материјали 1 (4 ЕСПБ бода)
Активну наставу предмета чини 60 часова, 15 часова предавања и 45 часова вежби. На
вежбама студенти изводе практичне вежбе за које је најчешће потребно самостално
припремити скице.

1
2
3
4
5

активност
Часова активне наставе
Колоквијум
Самостална припрема за практични рад
Испит
Укупно
ЕСПБ

сати
60
15
15
30
120
4

Због природе учења у пољу уметности и кроз уметничке области приликом пројектовања
плана рада, распореда наставе и у процени оптерећења студента, неопходно је
укалкулисати довољно времена за самостални рад (цртање, сликање, вајање, студирање
информација о уметницима и изложбама по слободном избору студента) јер је самосталан
рад,у што већој мери, предуслов развоја ликовног изражавања и неопходан за успешно
праћење наставе.
Максимални број поена сваког предмета је 100. За сваки предмет је прецизно утврђен
максималан број поена које студент може да освоји током предиспитних активности и он се
креће у распону од 30 до 70 поена. Одлука о броју предиспитних поена доноси се на основу
анализе карактера наставе на одређеном предмету, зависи од исхода учења, броја
студената у групи, карактера и структуре садржаја предмета, активности студената током
наставе, облика и метода рада. Процењивање испуњености исхода учења током наставе
(углавном после завршетка рада на једној наставној целини када је повратна информација
драгоцена и наставнику и студентима) врши се оцењивањем вежби, самосталних
индивидуалних или групних пројеката студената, задатака које индивидуално, у паровима
или групно раде у току наставе, семинарских радове, колоквијума, тестирањем.
Термини и облици провере испуњености исхода учења као и време објављивања резултата
су унапред планирани и информације су доступне студентима на почетку
семестра.Резултати провере испуњености исхода учења који се добијају кроз анализу оцена
одређеног предмета на крају семестра су информације које, поред предметног наставника,
анализира и процењује веће студијског програма и Комисија за обезбеђење и унапређење
квалитета и закључке уграђује у стратегију даљег развоја школског курикулума. У плану рада
сваког наставника прецизиран је и број поена који се студенту додељују на основу процене
става према раду на одређеном предмету, учешћу у дискусијама, залагању током
спровођења различитих активности током наставе. Полагањем испита, усмено или писмено,
заокружује се број поена које је студент освојио. Вредност оцена у односу на освојене поене
је следећа:
до 54 поена – оцена 5 (није положио)
од 55 до 64 поена – оцена 6 (довољан)
од 65 до 74 поена – оцена 7 (добар)
од 75 до 84 поена – оцена 8 (врло добар)
од 85 до 94 поена – оцена 9 (изузетно добар)
од 95 до 100 поена – оцена 10 (одличан)
Студенти могу да бирају између два студијска подручја за које се везује Завршни испит на
нашем студијском програму, Ликовне форме и Методике наставе ликовне културе. У процес
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израде Завршног рада, уз континуиране консултације са професорима у виду непосредних
консултација и путем електронске поште, студент улази на почетку шестог семестра.
Стручна пракса се обавља у основним школама. Стручну праксу током петог семестра
студија школске 2011/12. године, студенти су обавили у основној школи ''Ђура Јакшић''
(Канарево брдо 2, Београд). Школа је пројектовала интегративну тему Игра. Рад на теми се
одвијао кроз рад више предмета (ликовна култура, историја, грађанско васпитање, физичка
култура, српски језик, француски језик, информатика). Студенти су радили са ученицима
петог, шестог и седмог разреда на следећим садржајима: приказивање унапред вербално
дефинисаних правила игара кроз серије илустрација, дизајнирање и реализација књиге,
игара у форми књиге и у електронској форми. Настава се одвијала кроз 3 школска часа у току
недеље.
Стручна пракса током шестог семестра студија школске 2011/012. године, одвија се у
основној школи ''Влада Аксентијевић'' (Цвијићева 2, Београд) на класичним облицима
наставе. Студенти присуствују настави у трајању од 3 школсака часа у току недеље,
опсервирају наставу и учествују у реализацији у оној мери колико то допушта карактер рада
на одређеној наставној јединици.
Студијски програм Ликовна култура прве дипломиране студенте имаће у јуну 2012. године
из тог разлога још увек нисмо у могућности да направимо потпуне анализе квалитета
програма.
Студијски програм Ликовна култура је у процесу доношења одлуке о избору кандидата на
конкурсу за радно место наставника за групу предмета студијског подручја Сликање
2012.године посебно анализирала потенцијал кандидата који би допринео даљем развоју
програма и успостављању комуникација корисних за квалитет програма. У радни однос
примљен је кандидат који поред изврсних референци и организационих квалитета отвара
могућност блиске сарадње са нама сродном Hochschule fur Kunste у Бремену. У Atelier fur
Zeitmedien ове школе Миодраг Кркобабић је специјализирао употребу аналогних и
дигиталних медија у аудио-визуелним композицијама. Стручно је оспособљен за аналогну и
дигиталну обрадау слике, звука , филмског и видео записа у Windows и MаcOS оперативним
системима, од 16 мм филма до интерактивних програма. Стручно је оспособљен за рад са
аналогним као и са најновијим генерацијама дигиталних фото апарата и камера, уређајима
за обраду слике, звука и светла, као и техничку продукцију и презентацију вишеканалних и
мултимедијалних уметничких пројеката у галеријском јавном простору. Hochschule fur
Kunste има програм који подразумева наставак сарадње са уметницима који су завршили
специјализацију код њих у виду преузимања делова програма и донацији опреме потребне
за реализацију тих програма, што отвара велике могућности за унапређење нашег студијског
програма.
Табела 4.2.в. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних
предмета појединачних студијског програма Ликовна култура
Исход учења студијског програма
Ликовна култура

познаје теорију ликовне форме и
теоријска знања уме да примени
у практичном раду и естетској
анализи уметничког дела

Предмети којима је обухваћен исход учења
Ликовна форма -Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање -Аналитичко сликање
Сликање -Апстрактно мишљење
Сликање – Транспоновање
Сликање – Креативно изражавање
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање -Рељеф
Вајање - Портрет

ВШЛПУСС - Извештај о самовредновању 2012 / СТАНДАРД 4

25

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Цртање 1
Цртање 2
Цртање, Студија портрета
Цртање -Фигура и простор
Графика 1
Графика 2
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Психологија визуелних комуникација
Масовни медији 1
Масовни медији 2
Методика Основе наставе ликовне културе
Методика Опсервација наставе

компетентно говори о техничким
и изражајним могућностима
класичних и савремених медија,
материјала и техника као и
неликовних техника и материјала
који поседују ликовне
потенцијале и уме да их
адекватно употреби у
практичном раду и креирању и
вођењу процеса наставе у
основној школи или у раду
ликовних радионица

Ликовна форма - Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Технике и материјали 1
Технике и материјали 2
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање -Аналитичко сликање
Сликање -Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање, Студија портрета
Цртање - Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање -Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
Масовни
медији 1
Масовни медији 2
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Увод у педагогију
Дидактика
Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Методика - Основе наставе ликовне културе
Методика - Опсервација наставе
Основни енглески језик -Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик
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самостално организује и
спроводи процес рада од идеје и
продукције до презентације рада
(на српском и енглеском језику)

поседује знање из области
историје уметности и теорије
савремене уметности и културе и
способан је да активно прати и
интерпретира
феномене везане за визуелне
уметности на нашој и светској
уметничкој сцени

Ликовна форма - Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Технике и материјали 1
Технике и материјали 2
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање -Аналитичко сликање
Сликање -Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање - Студија портрета
Цртање -Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање -Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
Масовни
медији 1
Масовни медији 2
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Психологија визуелних комуникација
Основни енглески језик -Средњи енглески језик
Средњи енглески језик -Стручни енглески језик
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Масовни медији 1
Масовни медији 2
Ликовна форма - Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање - Аналитичко сликање
Сликање - Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање - Студија портрета
Цртање - Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање - Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
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компетентно говори о медијима
масовних комуникација, разуме
њихову функцију и важност у
савременој цивилизацији и
познаје њихове уметничке
потенцијале

самостално долази до
информација које су му потребне
за рад и надградњу образовања
и има развијену свест о
неопходности континуираног
професионалног развоја

Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Основни енглески језик - Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик
Масовни медији 1
Масовни медији 2
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Сликање - Креативно изражавање
Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Методика - Основе наставе ликовне културе
Методика - Опсервација наставе
Основни енглески језик -Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик

Ликовна форма - Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Технике и материјали 1
Технике и материјали 2
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање - Аналитичко сликање
Сликање - Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање- Студија портрета
Цртање - Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање -Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање -Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Масовни медији 1
Масовни медији 2
Увод у педагогију
Дидактика
Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Методика - Основе наставе ликовне културе
Методика - Опсервација наставе
Основни енглески језик - Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик
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разуме значај који квалитетна
комуникација има у пољу
његовог професионалног
деловања и познаје принципе
успешне комуникације

способан је да самостално и као
део тима планира, програмира,
реализује и вреднује образовноваспитни процес , води
педагошку документацију и
подстиче и прати развој и
постигнућа ученика у настави
предмета ликовна култура у
основном образовању

Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Увод у педагогију
Дидактика
Методика - Основе наставе ликовне културе
Методика - Опсервација наставе
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање -Аналитичко сликање
Сликање - Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање - Студија портрета
Цртање -Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање -Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
Технике и материјали 1
Технике и материјали 2
Основни енглески језик -Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик
Методика - Основе наставе ликовне културе
Методика - Опсервација наставе
Увод у педагогију
Дидактика
Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Ликовна форма - Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Технике и материјали 1
Технике и материјали 2
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање -Аналитичко сликање
Сликање -Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање - Студија портрета
Цртање - Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање -Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
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способан је да самостално или
као део тима организује,
планира, програмира и вреднује
рад ликовних радионице
различитих типова

Масовни медији 1
Масовни медији 2
Основни енглески језик -Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик
Методика - Основе наставе ликовне културе
Методика - Опсервација наставе
Увод у педагогију
Дидактика
Увод у психологију
Психологија визуелних комуникација
Ликовна форма - Ликовни елементи
Ликовна форма - Композиција
Технике и материјали 1
Технике и материјали 2
Основе сликања 1
Основе сликања 2
Сликање - Аналитичко сликање
Сликање - Апстрактно мишљење
Сликање - Транспоновање
Сликање - Креативно изражавање
Цртање 1
Цртање 2
Цртање - Студија портрета
Цртање - Фигура и простор
Основе вајања
Вајање - Моделовање
Вајање - Рељеф
Вајање - Портрет
Вајање - Аналитичко вајање
Вајање - Садржај и форма
Графика 1
Графика 2
Античка и ранохришћанска уметност
Историја уметности ренесансе и барока
Уметност деветнаестог века
Уметност двадесетог века
Теорија савремене уметности 1
Tеорија савремене уметности 2
Масовни медији 1
Масовни медији 2
Основни енглески језик - Средњи енглески језик
Средњи енглески језик - Стручни енглески језик

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

Опис процене

циљeви студиjскoг прoгрaмa и њихoвa
усклaђeнoст сa исхoдимa учeњa


S
(Strengths):
предности



W

(Weaknesses) :
слабости

O

(Opportunities)
: могућности 

Вредност
процене

Циљеви студијског програма усклађени су са
компетенцијама студената које одговарају I нивоу
Националног оквира квалификација Србије
Јасна визија студијског програма тј. образовни
циљеви су усмерени на то да студентима омогуће
стицање општих и специфичних компетенција које
су предвиђене овим студијским програмом

+++

Недостатак релевантних повратних информација
од стране послодаваца

++

Усклађивање циљева студијског програма са
потребама и захтевима тржишта и привреде
Активније укључивање у актуелне привредне
друштвене токове.
Подржати флексибилност наставника при
креирању и реализацији активности у оквиру
студијског програма

++
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кoнтинуирaнo oсврeмeњивaњe студиjских прoгрaмa

међусобна усаглашеност исхода учења
и очекиваних компетенција

T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities)
: могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности



Пасивност студената у ван наставним активностима
које су корисне за њихов професионални разво



Програмски исходи учења покривени су у оквиру
обавезних стручних предмета
Рад у мањим групама омогућава прецизно
праћење постигнутих резултата, што резултира
флексибилношћу наставног процеса и
могућностима брзе и адекватне промене метода

+++



Недостатак материјалних средстава за
континуирано унапређење рачунарских система

++



Подизање квалитета стручне праксе

++



Неразумевање и неспремност послодаваца за
сарадњу у области стручне праксе

++



Стално праћење промена курикулума на сличним
студијским програмима у европском образовном
простору
Недовољна међусобна - хоризонтална повезаност
студијских програма на ВШЛПУСС
Пасивност као последица недовољног ангажовања
појединаца
Moгућнoст брзe aдaптaциje прoгрaмскoг сaдржaja
студијског програма aктуeлним тeндeнциjaмa у
дизajну
Могућност учешћа урегионалним и европским
пројектима и конкурсима у областима Дизајна
Недовољна доступност информација од важности
за студијске програме
Недовољно ангажовање на реализацији поступка
прве акредитације за специјалистички студијски
програм
Слаба ваннаставна подршка у документовању,
нормативном формулисању и имплементирању
иницијатива за осавремењавање студијског
програма




W
(Weaknesses) :

слабости

O
(Opportunities)
: могућности 


T
(Threats):
опасности



+

+++

++

+++

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4

У плану су следеће мере и активности којима би у наредном периоду требало предузети са
циљем унапређења студијског програма Графички дизајн:


На основу анкетних упитника преиспитати квалитет наставног процеса на студијском
програму, и у складу са тим предузети мере за унапређење ефикасности,
модуларности и флексибилности наставе;



Израда нове краткорочне и дугорочне стратегије развоја студијског програма која би
омогућила квалитетније обликовање наставе кроз изборне предмете;



Методама наставе и одабраним вежбама омогућити да студенти проблемски прођу
кроз проширене области графичких комуникација, нарочито у домену нових медија;
Квалитетнија синхронизација наставе;



Континуирано праћење активности на редовном прикупљању информација о
квалитету студијских програма од стране послодаваца и Националне службе за
запошљавање;



Континурано обезбеђивање опреме и средстава за рад, квалитетнија опрема
рачунарског кабинета и повећање броја радних станица, као и проширење радног
простора;
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Израда стратегије за обезбеђивање активнијег учешћа студената у наставном процесу
и ваннаставним активностима. Укључивање већег броја студената у ваннаставне
активности (радионице) и квалитетније интегрисање таквих активности са наставом;



Преиспитивање могућности за квалитетније и функционалније извођење Праксе и
бољу интеграцију са наставним процесом;



Предузимање мера за остваривање институционалне међународне сарадње и
размене студената са сродним акредитованим програмима националног и
међународног карактера;



У складу са могућностима допунити фонд библиотечких јединица нарочито у
актуелним иностраним стручним периодичним издањима.

д) Показатељи и прилози за стандард 4
Табела 4.1. Листа студијских програма који су акредитовани на високошколској
установи са укупним бројем уписаних студената школске 2008/09, 2009/10 и 2010/11.
Табела 4.2. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних
предмета појединачних студијских програма
Прилог 4.1. Одлуке о акредитацији студијских програма
Прилог 4.2. Проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у
школској 2008/09, 2009/10 и 2010/11 години у оквиру акредитованих студијских програма
Прилог 4.3 Просечно трајање студија у школској 2008/09, 2009/10 и 2010/11 години у
односу на ранији петогодишњи и десетогодишњи период.
Прилог 4.4. Стопа одустајања студената од даљег студирања.
Прилог 4.5. Број студената који су уписали наредну школску годину у односу на
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за сваки студијски програм.
Прилог 4.6. Спроведене анкете студената.
Прилог 4.7. Доказ да су примери исхода учења за програме различитих структура
представљени на интернет страни високошколске установе.
Прилог 4.8. Мишљење дипломираних студената о квалитету студијког програма и
постигнутим исходима учења.
Прилог 4.9. Задовољство послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца.
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
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 наставе и предузимање потребних
мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5
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 наставе и предузимање потребних
мера у случају када се утврди да квалитет наставе није у складу са опште прихваћеним
критеријумима.
Квалитет програма и наставног процеса проверава Наставно Веће, Већа студијских програма
Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Ликовна култура, Комисија за обезбеђење и
унапређење квалитета, Катедра за друштвено хуманистичке предмете, као и Студентски
Парламент.
Квалитет наставника и његовог односа према студенту и предмету, прати се кроз редовну
студентску евалуацију, која је осмишљена тако да низом питања провери кључне ставке које
се тичу дужности и одговорности наставника. Питањима се обухватају сазнања студента са
почетка семестра везана за информисаност о самом предмету, распоред и план наставе,
оквирни садржај предмета, подаци о наставнику и изворима за учење, начину стицању
поена и оптерећењу које предмет носи као и на крају семестра какав је општи утисак о
самом искуству наставе и квалитету преноса знања. Студентска евалуација осмишљена је
тако да да процену 3 кључна сегмента која се тичу квалитета наставе.
У првом сегменту испитује се мишљење студента које је у вези са предавачем и његовим
односом према предмету и студенту, где се кроз низ питања оцењује метод, јасноћа,
припремљеност, уредност долазака и остале ставке које се тичу квалитетног и
професионалног обављања дужности наставника, а која за циљ има јасно и ефикасно
испуњавањеу потпуности плана и програма датог предмета.
У другом сегмету се обрађује релевантост и адекватност предмета и његових исхода знања
и способности у контексту струке и целокупне мисије и визије студијског програма.
Мишљење студента представља параметар који може да показује пад интересовања, мањак
вере у адекватност знања и процену о генералној корисности датих знања у будућем
самосталном бављењу професијом.
У трећем сегменту се обрађују релевантне ставке које се тичу располагања средствима
којима се настава изводи, као и средства која су на располагању самом студенту у току
наставе у школи. Питања се конкретно тичу услова простора и техничке опремљености
кабинета, атељеа и слушаонице у коме се изводи настава. Такође се оцењују и услови
библиотеке и адекватност библиотечких јединица које стоје студенту на располагању у току
студија.
Други облик, поред студентске евалуације, процену стандарда квалитета наставе обавља и
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, тако да се за сва евентуална одступања
од стандарда спроводи процедуру и предлажу мере за унапређење квалитета дефинисане
Правилником о обезбеђење и унапређење квалитета.
Стандардима који су постављени у установи при оцењивању квалитета наставе и услова
рада ниједан параметар који се оцењује не сме да падне испод оцене 2,5 (скала од 1-5) што
представља задовољење норме од 50%. У противном се примењује процедура која има за
циљ отклањање пропуста и побољшање дате ставке код наставника, а која је дефинисана
општим актима Школе.
ВШЛПУСС - Извештај о самовредновању 2012 / СТАНДАРД 5

1

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Трећи облик провере квалитета који се тиче наставе и услова рада је преко Студентског
Парламента. Студентски Парламет захтеве везане за квалитет упућује Наставном Већу и
Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета, где се преко студентских представника
исказују ставови, сугестије или замерке студената везана за услове и начин рада.
Поред наведених чинилаца обезбеђење квалитета наставе на студијском програму
спроводе Већа студијских програма, где је превасходно стављено тежиште на процени
стадарда и тенденцијама унутар области и ужих области, а које имају за циљ додатно
ревидирање метода извођења наставе и по потреби редефинисање циљева, а све у складу
са позитивним прописима министарства.
Праћење квалитета наставе укључује контролу одржавања предавања, вежби и других
облика наставе према плану и распореду рада, поштовање садржаја наставе, и контролу
објективности оцењивања стечених знања и вештина.
Руководилац студијског програма упоређивањем планираног (План рада по недељама) са
оствареним обимом, структуром и начином рада на предмету, добија јасну слику о степену
испуњености образовних циљева предмета а тиме и синхронизованост и усклађеност са
осталим предметима у курикулуму студијског програма. Спецификација предмета (наставни
циљ, исход учења, методе извођења наставе, начин стицања поена, тј. праћење
напредовање студената, литература, подаци о наставнику) и план рада чини информациони
пакет за студенте и доступан је на огласној табли и у електронској форми. Кроз скуп
формулара под називом Евиденција наставника, сваки наставник континуирано бележи
битне информације о настави. Руководилац студијског програма контролише Евиденције
наставника.
Досадашњим редовним праћењем квалитета реализације наставе на предметима и
информације добијене анктирањем студената не указују на неусклађеност плана наставе са
потребама и могућностима студената или проблем са савлађивањем програма због
преамбициозног плана. Распоред наставе је успостављен тако да створи равнотежу између
активне наставе и времена које је студенту потребно за самостални рад, што је важно за
студије у пољу уметности.
Већа студијских програма редовно (најмање два пута у току семестра) анализирају квалитет
рада студената у испуњавању предиспитних обавезе. По потреби предузимају се мере и
активности у подстицању студената са слабијим резултатима да достигну потребан ниво
знања и вештина.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија има процедуре које су
дефинисане у Правилнику о обезбеђењу и унапређењу квалитета у отклањању недостатака
и пропуста у реализацији наставе, а самим тим и да обезбеди компетентност наставника и
квалитет саме наставе.
Евалуација наставног процеса, а тиме и студијских програма остварује се и кроз редовне
годишње школске изложбе студентских радова, након активне наставе летњег семестра
(сваког јуна) у просторијама Високе школе ликовних и примењених уметности струковних
студија и кроз изложбене презентације ван Школе: сарадња са Музејом примењених
уметности у Београду - Галерија ЖАД, простор бивше робне куће Србијатекс на Теразијама
(Београд)2010-2011, београдски Сајам намештаја 2011.г. , београдски Миксер фестивал
2012.г
Квалитет наставног процеса студијских програма Дизајн ентеријера и Графички дизајн:
Конкретни стандарди наставе на студијским програмима Дизајн ентеријера и Графички
дизајн су:
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1. Јасно и компетентно упућивање у предмет где се јасно објашњава улога и контекст
датих знања и струковних компетенција у коначном исходу студијског програма,
као и метода оцењивања и оптерећење које предмет носи.
2. Интерактивност у преношењу знања где се јасно на конкретним примерима путем
информационих технологија или другим средствима (књига, часопис, каталози
изложби, монографије...) презентује дата тема и информације уз укључивање
студената у полемичку дискусију којом се подстиче студентово активно учешће у
наставном процесу.
3. Дијалошко - аналитички приступ којим се обрађује одређена тема или област имају
за циљ да се студенти укључе у дискусију као и да се подстакну на потребу за
теоретско аргументованим сагледавањем тематских јединица.
4. Интерактивност у преношењу практичног знања и вештина за стицање струковних
компетенција где се јасно на конретним примерима путем информационих
технологија (или другим средствима (практикуми, каталози материјала и опреме,
узорци...) студентима демострирају и начини савладавања датих задатака на
начине који су стандарди дисциплина Дизајн ентеријера и Графички дизајн, уз
укључивање студената у процес где се одговарајући на њихова конкретна питања
везана за начине решавања задатака подстиче активност у настави као и рад на
сопственом унапређењу знања и вештина.
5. У индивидуалној комуникацији са студентом у току рада на вежбама и задацима
као и пред саму предају пројеката од студента се очекује и усмено аргументовано
образложење појединачних поступака што за циљ има развијање комуникацијских
и презентационих способности које су битне како са аспекта даљег преноса знања
тако и са аспекта комуникације и едукације самих корисника дизајна у друшту.
6. Поред индивидуалних и групних приступа у настави практикује се и подстиче
ваннаставна активност, где се студенти укључују у конкретне пројекте изложбе и
акције које су релевантне за лично усавршавање и напредак унутар дициплине.
Редовно се проверава квалитет наставног процеса и његова усклађеност са образовним
исходима, по потреби се модификује програмски садржај (Завршни рад на два студијска
програма у области Примењених уметности и дизајн, трансформисан је у изборни предмет
Завршни пројект, јер предмет има активну наставу и потребно је да се полаже непосредно
по окончању семестра, а не након положених свих испита. Пословна пракса је променила
име у Пракса и више нема активну наставу у складу са стандардима) . У циљу што
квалитетнијег развоја студијских програма и успешнијег испуњења циљева и исхода
унапређују се наставни планови предмета и осавремењују садржаји.
Унапређен је квалитет наставе проширењем и адаптацијом простора за наставу (рачунарски
кабинет Графички дизајн, рачунарски кабинет Дизајн ентеријера) и унапређењем техничке
опремљености кабинета. Побољшању квалитета наставе на студијским програмима у
многоме је допринело подмлађивање наставног кадара, чији се рад и ангажман очитује у
повишеном квалитету студентских радова .
Квалитет наставног процеса студијског програма Ликовна култура :
Настава на студијском програму Ликовна култура реализује се активним , партиципативним
и кооперативним методама и кроз облике рада који омогућавају квалитет интерактивности.
Концепција наставе поштује дидактичке и методске принципе као што су принцип
одмерености према потребама студената, принцип свесности и активности и принцип
егземпларности што резултира свођењем пасивне трансмисивне наставе кроз фронтални
облик рада на минимум. Школа поседује опрему која омогућава поштовање принципа
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егземпларности, пројекције филмова , репродукција уметничких дела и друге врсте
презентација. Анализа дефинисаних циљева и исхода говори о томе да је програм
конципиран тако да не води у научно изучавање појединих дисциплина већ развија знања,и
вештине на начин и до мере функционализације знања, водећи рачуна о развоју ставова и
других квалитета до нивоа потребног за бављење конкретним занимањем које је
предвиђено студијским програмом.
Тако, например, настава студијског подручја Сликање је конципирана тако да се у почетним
семестрима бави применом теорије ликовне форме у практичном раду и развојем базичних
вештина да би се ка крају студија постепено орјентисала на све сложеније задатке који
продиру у дубље слојеве дела и сложеније захтеве који се стављају пред студенте у смислу
самосталности у одлучивању о садржају, техници и стратегији уметничког говора.
Континуирано се развија квалитет презентације рада, прво кроз индивидуалне коректуре,
дијалог и дебате у завршним деловима часова а касније као део поступка провере знања и
оцењивања. У завршном семестру студија, у настави уметничке групе предмета , студенти
кроз индивидуалне облике рада развијају самостално конципиране и реализоване радове.
Симулација ситуације потпуно самосталног професионалног рада се допуњује изложбом у
галерији са којом школа сарађује што додатно мотивише студенте и доприноси вештини
професионалне комуникације. Током целокупног процеса студенти решавају задатеке уз
поштовање процеса креативног решавања проблема. У уводним деловима часа кроз дијалог
са наставником дефинише се проблем , подстиче толеранција студената на неуспех током
фазе инкубације и подстичу да трагају за оригиналним и адекватним решењима, у фази
реализације подржава кроз групне и индивидуалне коректуре и постепено развија
способност евалуације урађеног. Време које одговара фази постављања проблема и
рзвијању мотивације за рад студената представљено је као предавање а време у ком је
доминантан самостални рад студената као вежба.
Настава студијског подручја Ликовна форма доминантно се одвија кроз практичан рад.
Теорија ликовне форме се изучава уз примену метода демонстације, анализе случаја,
методу вербалног смисленог рецептивног учења, експериментисање. Предмети технике и
материјали поред стицања теоријских знања (1 час- предавање) развија вештине и
способност примене теорије у пракси кроз практични рад (3 часа- вежбе). У настави
студијског подручја Историја и теорија уметности у настави се примењују методе
демонстације, анализе случаја, дебата, презентација.У завршним фазама изучавања
програма студенти самостално бирају уметника или културни феномен који истражују
самостално налазећи различите изворе информација, презентују на часу и кроз дебату
бране своје ставове.
Као и у случају студијских подручја Сликање и Ликовна форма оваква стратегија рада води
ка испуњењу исхода који се сливају у програмске исходе и недвосмислено инсистира на
развоју самосталности студента у раду. Студијско подручје методика наставе ликовне
користи сва знања, вештине и квалитете стечене током студирања и на њиховој бази
реализује своје циљеве и исходе. Настава се одвија кроз дијалог, анализу примера,
симулацију ситуације школског часа, дебату методом за и против и кроз фронталне и групне
облике рада и рад у пару. Реализује се кроз предавања (2 часа недељно) а допуњава је
Стручна пракса која се одвија у основној школи (3 часа недељно).
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

систематско праћење квалитета
наставе и корективне мере

избор метода наставе и учења којима се
постиже савладавање исхода учења

компетентност наставника и
сарадника

Елементи анализе

Категорија
процене
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Опис процене
Извештаји наставника о свом уметничком,
научном и стручном раду
Инертност наставника Школе у активностима
развоја педагошких компетенција
Активније укључивање у националне и
међународне уметничке, научне и стручне
пројекте и подизање квалитета наставе кроз
стручно усавршавање
Недостатак програма на нивоу установе за
професионално и педагошко усавршавање
Наставне методе у реализацији садржаја
курикулума студијских програма имају за циљ
достизања исхода образовања и усмерена су на
то да студентима омогуће стицање општих и
струковних компетенција
Инертност појединих наставника
Наставници својим активним приступом и
избором адекватних интерактивних метода
наставе постижу признате исходе образовања у
ужој области
Критичан ниво материјалних ресурса за
имплементирање нових облика интерактивне
наставе
Редовно одржавање састанака већа студијских
програма и праћење квалитета свих активности у
наставном процесу

Вредност
процене
+++
++

+++

+

+++

++

++

+++
+++

Не присуствовање наставника са катедре за
друшвено хуманистичке групе предмета.

+

Системско праћење и унапређење квалитета
подиже рејтинг Школе

+++

Школа нема информациони система за редовно
ажурирање и документовање података

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5
У наредном периоду требало би предузети следеће активности ради унапређења квалитета
наставног процеса:
- Преиспитати и прилагодити садржај анкетних упитника критеријумима вредновања
квалитета наставног процеса у Школи.
- Израда плана краткорочног и дугорочног усавршавања наставничког кадра.
- Обезбедити виши квалитета ваннаставне подршке - активирање информационог
система
- Обезбедити већу јавну видљивост Школе
- Перманентно и активно праћење и осавремењивање наставних садржаја, као и
унапређење метода извођења наставе у сарадњи са сродним акредитованим
студијским програмима на другим високошколским установама у земљи и Европи,
- Интензивирти активности на прикупљању информација о квалитету студијских
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-

-

програма, о квалитету процеса достизања потребних компетенција за профил
Дизајнер ентеријера од стране дипломираних студената, послодаваца и Националне
службе за запошљавање;
Предузимање мера и активности за боље опремање атељеа и рачунарског кабинета;
Активније учешће студената у евалуацији наставног процеса (осигурање повратних
информација од студената, критике, сугестије и предлози које могу допринети
повећању квалитета наставе);
Предузимање активности за веће учешће студената у ваннаставним пројектима
националног и међународног карактера;
Унапређење критеријума за избор наставника;
Ангажовање сарадника у процес наставе;

д) Показатељи и прилози за стандард 5
Прилог 5.1. Анкете студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда
наставе.
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних
компетенција наставника и сарадника

ВШЛПУСС - Извештај о самовредновању 2012 / СТАНДАРД 5

6

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 6
КВАЛИТЕТ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ
УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова,
праћењу и провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на
њиховом укључивању у наставни процес.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у својој стратегији
поставила је за своје основне дугорочне циљеве: обезбеђења квалитета унапређење
високог образовања у области ликовних уметности и примењених уметности и дизајна,
побољшање уметничког, стручног и научно-истраживачког рада студената и наставника, као
и развијање сарадње са сродним домаћим и страним високошколским установама,
привредним субјектима и јавним иституцијама.
Школа је водећи се тиме имала низ активности у протеклом периоду кроз учешће
наставника у пројектима USAID i SEDEP Дизајн Србија, Развој предузетништва, Пројекат за
развој курикулума, SEDEP Привреда и школе заједно ка иновацији и производњи(учешће
наставника и студента), кроз учешће на јавним конкурсима и конкурсима које је школа
организовала за студенте. Наставници су били веома активни на уметничком и стручном
плану што се види кроз велики број самосталних и групних изложби, комерцијалних
реализацијa уметничких дела, учествовање и вођење посебних уметничких пројеката,
колонија и радионица, уметничко истраживачке радове, награде и признања за уметнички
рад. Наставници ккоји предају предмете из друштвено хуманистичке и теоријско уметничке
групе предмета имају наведене у табели податке о SCI-индексираним радовима.
Школа је у протеклом периоду организовала низ школских изложби како у просторијама
школе тако и у Музеју примењених уметности, Салону Србијатекс, на Сајму намештаја, у
галерији Ремонт. Учествовали смо на фестивалу Миксер. Успоставили смо сарадњу са
Спортским савезом Београда , ОШ''Ђура Јакшић'', ОШ''Влада Аксентијевић'', фестивалом
Миксер и галеријам Ремонт. Школа сарађује са Државним Агенцијама и Министарствима,
али и са невладиним агенцијама као што су USAID, НГО БОШ (Београдска Отворена Школа),
НГО КУЛА (Фестивал Remeke), НОВА ИСКРА (Инкубатор дизајна), Mixer, Belgrade Design
Wеек, Дизајнер као универзални војник. У току је успостављање сарадње са Hochschule fur
Kunste у Бремену.
Школа подстиче и стимулише уметнички, научно-истраживачки и стручни рад наставника и
настоји да им обезбеди услове за рад и приступ ресурсима потребним за реализацију
пројеката.
Школа прати и вреднује резултате уметничког стручног и научно-истраживачког рада
наставника, кроз разматрање извештаја наставника о раду.
Због дужине све табеле са списковима радова и активности дате су као прилози.
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:
усаглашеност садржаја научноистраживачког
уметничког и стручног рада са стратешким
опредељењем земље и европским циљевима

Елементи анализе

Категорија
процене
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Опис процене
Наставници су са великим бројем радова
присутни на релевантној уметничкој, стручној и
теоријској сцени кроз активности које су у
складу са стратешким опредељењем земље и
европским циљевима
Непотпуна искоришћеност могућности учешћа у
пројектима који могу користити развоју школе и
стручним и уметничким квалитетима наставника
Систематично сакупљање информација о
пројектима који су у складу стратешким
опредељењима земље и европским циљевима и
пружање помоћи наставницима који се у њих
укључују
Инертност појединих наставника и неупућеност
у нове форме узимања учешћа у актуелним
пројектима.
Скромна материјална средства

Вредност
процене
+++

++

+++

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6

Школа треба активно да истражује могућност сарадње са различитим партнерима у земљи и
иностранству. Размена искустава, кадрова, студената и заједнички пројекти су циљеви који
воде развоју квалитета студијских програма. Школа треба да организује систематично
скупљање информација о изложбама, пројектима, публикацијама, програмима и другим
активностима релевантним за побољшање квалитета наставе и наставника. Школа треба да
пружи подршку наставницима који довољно не познају савремене облике професионалне
комуникације.
д) Показатељи и прилози за стандард 6
Табела 6.1.
Табела 6.2.
Табела 6.2а.
Табела 6.2б.
Табела 6.2ц.
Табела 6.2д.
Табела 6.3.
Табела 6.3а.
Табела 6.3б.
Табела 6.4.
Табела 6.5.
Табела 6.6.
Табела 6.7.
Табела 6.8.
Прилог 6.1.
Прилог 6.4.
Прилог 6.5.

Број и списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни петогодишњи перид.
Број и списак радова из области примењених уметности и дизајна
Списак радова из области примењених уметности и дизајна изведених у оквиру тима
Број и списак самосталних изложби у земљи и иностранству
Списак групних изложби и ауторских кустоских пројеката
Учешће у раду ликовних колонија у земљи и иностранству
Учешће у пројектима које финансира Министарство науке, културе или просвете
Списак међународних и домаћих конференција и стручних семинара по годинама којима су
руководили и на којима су учествовали наставници Школе
Списак едукативних ликовне радионица које воде наставници школе
Списак објављених уметничко-истраживачких радова
Списак објављених докторских дисертација и одговарајуће публикације у часописима са
рецензијом који приказују резултате докторске дисертације за све кандидате који су
докторирали на високошколској установи у периоду 2006-2011.
Уметнички пројекти којима руководе и у којима учествују наставници Школе
Пројекти у које су укључени студенти
Списак пројеката којим руководе наставници школе а финансира их Министарство науке,
просвете или културе
Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у уметничком
раду.
Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова
за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно- уметничког поља, као и однос
броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи.
Листа опреме у власништву установе која се користи за научноистраживачки, уметнички и
стручни рад
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на
основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и
сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7
Квалитет наставника на Високој школи ликовних и примењених уметности струковних
студија се обезбеђује избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну
едукацију и развој наставника као и провером квалитета њиховог рада у настави. Поступак и
услови за избор наставника и сарадника утврђују се Правилником о избору наставника
(Прилог 7.1.), доступни су јавности и оцени стручне и шире јавности. Приликом избора
наставника у звања Висока школи ликовних и примењених уметности струковних студија
придржава се прописаних поступака и услова и тим путем оцењује научну, уметничку,
истраживачку и педагошку активност наставника. Школа расписује конкурс за избор у
звање наставника полазећи од потреба да се наставни процес организује на квалитетан,
рационалан и ефикасан начин.
Наставник се бира за ужу научну, односно уметничку област.
Наставна звања у Високој школи струковних студија су: предавач, професор струковних
студија, наставник страног језика, наставник вештина и сарадник у настави.
Испуњеност услова за избор у наставно звање струковних студија оцењује се на основу
резултата:
1.

научноистраживачког, односно уметничког, стручног и професионалног доприноса,

2.

педагошког рада,

3.

постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног
подмлатка.

4.

оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске
установе.

Извештај о кандидатима за избор у наставна звања струковних студија заснива се на
мерљивим резултатима целокупног рада кандидата.
Извештај о кандидатима за избор у наставно звање садржи наводе за оцену свих резултата
рада и приказана је у форми обрасца који је саставни део овог Правилника.
Приликом оцене резултата рада кандидата за избор у наставна звања струковних студија
узима се у обзир Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма (20.октобар 2006.године), Препорука о ближим условима за
избор у звање наставника (4.маја 2007.године) које је донео Национални Савет за високо
образовање и Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача (21. марта 2008.године) који је донео
Национални савет за научни и технолошки развој и услови утврђени овим Правнилником.
Приликом оцене способности за наставни рад и оцене резултата рада кандидата у настави
узима се у обзир и мишљење студената формирано на основу студентске анкете, у складу са
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета Високе школе ликовних и
примењених уметности струковних студија.
Путем анкета, извештаја студентског парламена, извештаја наставника о научном и
уметничком раду школа прати рад наставника и излази у сусрет приликом њихових
уметничких активности. Приликом избора наставника спроводи се дугорочна политика
ангажовања младих кадрова при томе водећи превасходно рачуна о квалитету кандидат.
Посебно се вреднују педагошке способности наставника приликом њиховог избора
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односно реизбора.
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Преглед броја наставника на Високој школи ликовних и примењених уметности струковних
студија у Београду:
Име и презиме:
звање:
датум избора у звање:
1 Ма Биљана М. Совиљ
професор
21.09.2010.г.
2 Мр Даница М. Баста
професор
17.05.1991.г. пензиoнисана
31.12.2011.
3 Мр Миодраг М.Кркобабић
предавач
01.03.2012.г.
4 Мр Вишња Ф. Постић
професор
31.08.1992.г.
5 Мр Драгана И. Панић
професор
29.05.1995.г.
6 Мр Љиљана Б. Стојановић
професор
02.07.2001.г. пензионисана
31.12.2011.
7 Мр Марија С. Граховац
предавач
08.03.2012.г.
8 Мр Невенка В. Стојсављевић
професор
14.02.1994.г.
9 Жељко М. Лончар
предавач
01.10.2010.г.
10 Др Весна Б. Милановић
професор
19.02.1985.г.
11 Мр Дејан Р. Анђелковић
професор
21.09.2010.г.
12 Радомир Д. Кундачина
професор
04.04.2002.г.
13 Јелица В.Радовановић
професор
28.09.2007.г.
14. Радомир Л. Левајац
професор
28.09.2007.г.
15. Мр Драган Ђ. Бошковић
професор
28.09.2007.г.
16 Силва В. Вујовић
професор
19.01.2007.г.
17 Мр Александар Љ.Контић
в.предавач 20.06.2008.г.
18 Соња Р. Влаховић
професор
09.07.2009.г.
19 Мр Владимир М. Влајић
професор
13.01.2011.г.
20 Мр Зорица Д. Чобановић
професор
13.01.2011.г.
21 Мр Мартин С. Ердеш
професор
10.05.2011.г.
22 Мр Маја Б. Лазовић
предавач
29.12.2008.г.
23 Др Ивана М. Кроња
професор
13.01.2011.г.
24 Др Бранислав В. Димитријевић
в. предавач 28.09.2007.г.
25 Мр Градимир Р. Рајковић
професор
13.01.2011.г.
26 Мр Милица Н. Ружичић
предавач
10.04.2009.г.
Ангажовање по уговору:
Име и презиме:
звање:
датум избора у звање:
1 Др Ивица В. Радовановић
професор
03.12. 2001.г.
б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:
јавност поступка и услова
за избор наставника и
сарадника

Елементи анализе

Категорија
процене
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности

Опис процене
Јасно правилником дефинисан процес избора
наставника

Вредност
процене
+++

Нема услова за ангажовање сарадника у настави
+++
Законски омогућити студентима струковних
студија ангажовање у статусу сарадника у
настави
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уважавање мишљена студената о
педагошком раду наставника и

систематско праћење и
подстицање педагошких
истраживачких и стручних
активности наставника и
сарадника

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Неусаглашеност избора у звања на струковним
и академским студијама

++

Рад наставника се прати анонимном анкетом
+++
Школа нема материјалних могућности да у већој
мери подстиче активности стручног усавршавања

++

Омогућити укључивање наставника у пројекте
++
Недовољна заинтересованост наставника за рад
у стручним органима и њиховим активностима у
оквиру школе
Наставници су спремни да уваже мишљење
студената и да примене корективне мере
Студенти учествују у органима и комисијама
школе
Мали број питања која се односе на педагошки
рад
Редефинисати упитник како би више одговарао
струковним студијама
Мали број испитаника доводи до слике која
може одступити од реалности

+++

++

++

++

+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7
-

Пратити примену у пракси Правилника о избору наставника ВШЛПУСС
Додатно упућивати чланове комисије за избор у звање наставника да се доследно
држе правилника о стицању звања са посебним освртом на педагошки рад
Даље усавршавање упитника о вредновању педагошког рада наставника
Перманентно подстицати стручно усавршавање запослених кроз учешће на
изложбама, колонијама, конкурсима , пројектима
Кроз рад у КАССУ утицати на изједначавању нивоа студија на струковним и
академским студијама

д) Показатељи и прилози за стандард 7
Табела 7.1.
Прилог 7.1.
Прилог 7.2.
Прилог 7.3.

Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање
по уговору)
Правилник о избору наставника и сарадника
Број запослених наставника у односу на укупни број студената
Програм развоја кадра и анализа потреба
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СТАНДАРД 8
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван
начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и
проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем
одговарајућих мера у случају пропуста.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8
Високa школa ликовних и примењених уметности струковних студија обезбеђује
потенцијалним студентима све релевантне информације и податке који су повезани са
студијама првенствено путем информатора који се налази на сајту школе и сваке године се
ажурира. Спроводи се информативни курс за све заинтересоване кандидате за упис на
Школу, где се симулира испит за проверу склоности и способности. Пре расписивања
конкурса организује се презентација Школе путем слања информатора средњим школама,
организовањем пригодних изложби и презентација на интернет страници и друштвеним
мрежама. Прати се посећеност интернет странице школе.
При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате постигнуте у
претходном школовању и резултате постигнуте на испиту за проверу склоности и
способности, у складу са законом и општим актом.
Избор кандидата за упис у прву годину студија првог степена обавља се према резултату
постигнутом на испиту за проверу склоности и способности и према успеху постигнутом у
средњој школи у четворогодишњем трајању.
Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
По основу општег успеха постигнутог у средњем образовању, кандидат може освојити
најмање осам (8), а највише двадесет (20) бодова (збир просечних оцена из свих предмета у
свим разредима).
Кандидат на испиту за проверу склоности и способности може освојити највише 80 бодова.
Једнакост и равноправност студената загарантовани су, као и могућност студирања за
студенте са посебним потребама.
Уписане студентиме по пријему а пре почетка школске године, на састанку обавештавају
руководиоци студијских програма о начину студирања и правилима Болоњског система,
оцењивању, преносу ЕСПБ бодова, упознају студенте са обавезом праћења наставе и свим
битним аспектима студија итд. Студенти се оцењују помоћу унапред објављених
критеријума, правила и процедура, који им се презентују на почетку семестра.
Школа на састанцима већа студијских програма анализира, оцењује и унапређује методе и
критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања
студената прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе
(у испуњавању предиспитних обавеза), какав је однос оцена рада студента током наставе и
на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност студената да примене
знање. Прати се да ли су методе оцењивања студената и знања које су студенти усвојили у
току наставно-научног и уметничког процеса усклађене су са циљевима, садржајима и
обимом акредитованих студијских програма.
Успостаљен је систем по коме се студенти, након сваке школске године, рангирају за
финсирање на терет буџета према резултатима у савлађивању наставног градива.
Школа путем анкета прати да ли је понашање наставника коректно и да ли објективно
оцењују студенте, да ли су професионални и да ли негују коректан однос према студенту.
Школа проверава оцене студената по предметима а уколико дође до неправилности у
дистрибуцији оцена - сувише ниских оцена и неравномеран распоред оцена у трогодишњем
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периоду , предузима одговарајуће мере.
Прати се и проверава пролазност студената по предметима, студијским програмима,
годинама и предузимају се корективне мере у случају да долази до неправилности у
оцењивању. Методе оцењивања наставник прилагођава предмету поштујући при том
Правилник о правилима студија и оцењивању, показало се у пракси да претежно студенти
који на предиспитним обавезама остваре већи број поена, који су редовно долазили на
наставу и активно учествовали у истој показују већи ниво знање и на испиту. Разлог за то је
што су већински уметнички и стручно апликативни предмети код којих је број
предиспитних поена већи у односу на испитне поене.
Школа обезбеђује студентима организовање у Студенски парламент, који има
представнике у свим телима школе и учествују у одлучивању, у складу са законом.
Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима и годинама студија
Дизајн ентеријера
I год.

2008/0
9

буџе
т
9
8+1*

II год.
сф

укуп.

11
7+3*+1*
*
6

буџет

20
15+4*
+1**
16***

/

III год.
с
ф
/

укуп.

буџет

/

/

Укупно уписано
с
ф
/

укуп.

буџе
т
9

/

сф

уку
п.
20

11

2009/1
10
11
6
17
/
/
/
21
12
0
2010/1
10
6
16***
12
3
15***
12
2
14***
34
11
1
укупно
52
32
14
*по изјави и одлуци за наставак студија по акредитованом студијском програму са генерацијом
2008/2009.год.
**школске 2010/2011.год. са признатим испитима уписан са генерацијом 2008/2009.год.
***са поновцима
Графички дизајн
I год.
буџе
т
8

II год.
сф

2008/0
8
9
2009/1
10
5
0
2010/1
10
5
1
укупно
*по одлуци за упис

укуп.

III год.
сф

укуп.

16*

буџе
т
/

/

15

9

15

12

45
98

Укупно уписано
сф

укуп.

/

буџе
т
/

/

6

15

/

3

15

12

46

33

сф

укуп.

/

буџе
т
8

8

16

/

/

19

11

30

3

15

34

11

45

30

15

91

Ликовна култура
I год.
буџе
т
/

II год.
сф

2008/0
/
9
2009/1
10
4
0
2010/1
10
4
1
укупно
*по одлуци за упис

укуп.

III год.
сф

укуп.

/

буџе
т
/

/

14

/

14

12

Укупно уписано
сф

укуп.

/

буџе
т
/

/

/

/

/

3

15*

/

28
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сф

укуп.

/

буџе
т
/

/

/

/

/

10

4

14

/

/

22

7

29

/

43
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

Студентско организовање и
учешће у одлучивању

Доступност процедура и
критеријума оцењивања

Процедура пријема студената

Елементи
анализе

Категорија
процене
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats): опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats): опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats): опасности

Опис процене
Процедура пријема је јасно и прецизно дефинисана и
доступна јавности
Организовање информативног курса

Вредност
процене

Недовољно средстава за оранизовање више пригодних
изложби и штампање промотивних материјала
Додатно информисати све потенцијалне студенате
већим присуством на друштвеним мрежама

+++
+++
+++
++

Дугогодишњи тренд пада наталитета

++

Негативна кампања о квалитету струковних студија
Процедура и критеријуми оцењивања студената
дефинисани су Правилником о правилима студија

+++

Мањи број наставника не пружа довољно информација
о процедури и критеријумима оцењивања
Повећати доступност информација о процедури и
критеријумима оцењивања
Лоша материјална ситуација великог
броја студената не пружа могућност поседовања
рачунара и приступ Интернету.
Статутом Школе и Правилником студентског
парламента регулисан је рад Студентског парламента и
учешће у свим органима, студентима се пружа подршка
у раду
Недовољна заинтересованост студената за
учешће у Студентском парламенту и одлучивању.
Успостављање сарадње са Студентским
парламентима из осталих сро дних високо
образовних институција.
Недовољно учешће Студенатског парламента у раду
Студентске конференције академије струковних
студија Србије

+++
+++
++
++

+++

+++
++
++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8

Потребно је интензивирати активности Школе на промоцији студијских програма због све
мањег броја кандидата. Подстицати и мотивисати студенте за учешће у Студентском
парламенту и активно учешће у одлучивању. Стимулисати додатни рад и рад у локалној
заједници .
Упозоравати наставнике о неопходности што детаљнијег упознавања студената о
процедури и критеријумима оцењивања и ако је потребно то чинити више пута у току
семестра.
Активирати Пројект центар где ће се студентима презентовати све информације везане за
пројекте у којима Школа учествује и институције са којима Школа сарађује и пружити им
помоћ око праксе по завршетку студија и налажења запослења.
д) Показатељи и прилози за стандард 8
Табела 8.1. Преглед броја студената по студијским програмима и годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
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Прилог 8.3. Анкете студената о процени услова и организације студијских програма
Прилог 8.4. Анкете студената о процени објективности оцењивања
Прилог 8.5. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од
усвојених процедура оцењивања
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује
доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 9
Литература за предмете из поља уметност односно уметничке и стручно апликативне
предмете има своје специфичности и за њих не постоје адекватни уџбеници.Школа има
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија има библиотеку са
1574 библиотечке јединице и обавља редовну периодичну евалуацију квалитета
библиотечких и информатичких ресурса. Школа на састанцима већа студијских програма и
катедре за друштвено хуманистичке предмете анализира квалитет литературе. Школа нема
сталног библиотекара и информатичара и у више наврата се школа обраћала Министарству
просвете поводом решавања тог проблема али није добила позитиван одговор. Школа је
успоставила сарадњу са библиотекама: Универзитетском библиотеком Светозар Марковић,
библиотеком Универзитета уметности, Библиотеком галерије Озон. Била је члан Квестије
али није због недостатка средстава обновила чланство. Школска библиотека са читаоницом
доступна је студентима сваког радног дана у недељи, у недостатку библиотекара
ангажовани су тт сарадници на издавању књига студентима.
Школа је успоставила интернет мрежу са wireless приступом и брзим протоком и на
пословима одржавања мреже ангажовала радника по уговору, који ажурира сајт и учествује
у техничкој технолошкој припреми наставе. У библиотеци са читаоницом има један рачунар
са приступом интернету и 4 места.
Из студентске анкете видљиво је да је библиотека управо због наведених разлога оцењена
релативно ниском просечном оценом од 3,11.

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Укупан број библиотечких јединица
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б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

адекватност услова за рад

постојање информатичких
ресурса

Елементи
анализе

Категорија процене

Опис процене

S
(Strengths): предности

Умрежени рачунари омогућен приступ интернету
са свих рачунара
Wireless приступ интернету за све студенте

W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats): опасности
S
(Strengths): предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats): опасности

Недовољан број нових рачунара који могу да
подрже захтеве наставног процеса
Тражити могућности да се кроз донације, учешће
на конкурсима и кроз пројекте обнове
информатички ресурси
Немогућност праћења развоја
информационих технологија без
осавремењавање рачунарске опреме.
Успостављена су два кабинета са рачунарима
4 ЛЦД пројектора је распоређено у сале и атељее ,
што доприноси савременом извођењу наставе.
Не постојање адекватне читаонице

Вредност
процене
+++
+++
+++
++
++

+++

+++
Успостава сарадње са јавном библиотеком у
непосредној близини школе
Недовољна финансијска средства за даље
побољшање услова

++
++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9
Потребно је унапређења овог стандарда и даље ангажовање на унапређењу
информатичких технологија које доприносе квалитету наставе. Школа ће настојати да се
повеже на управо појачану ПТТ мрежу и још повећа брзину приступа интернету, тражиће
могућности за ангажовање библиотекара а са јавном библиотеком која је у непосредној
близини школе покушаће да направи сарадњу. Школа ће настојати да успостави јединствен
информациони систем.
Потребно је обезбедити простор за читаоницу који би задовољио потребе студената. Ради
побољшања рада библиотеке потребно је обезбедити одређен број наслова стручне
литературе. Даље успостављање сарадње са библиотекама других високошколских
установа.
д) Показатељи и прилози за стандард 9
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Попис информатичких ресурса

ВШЛПУСС - Извештај о самовредновању 2012 / СТАНДАРД 9

2

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 10
КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА
ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И
КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне
подршке
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.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Статутом, у складу са
законом, установила је органе Школе то су: орган управљања, орган пословођења, стpучни
органи и стyдентски парламент и регулисала је њихове надлежности и одговорности у
организацији и управљању Високом школом.
-

Орган управљања школе је Савет

-

Орган пословођења школе је Директор

-

Стручни органи су Наставно веће, Комисије већа, Колегијум, Већа студијских програма,
Катедра за друштвено хуманистичке предмете

Органи управљања, орган пословођења и стручни органи, њихове надлежности и
одговорности у организацији управљања Високом школом утврђени су нормативним актима у
складу са Законом.
Послови пословођења обављају се у границама овлашћења, законито и благовремено и у
функцији остваривања Мисије и Визије, Циљева и задатака Високе школе и Стратегије
обезбеђења квалитета.
Квалитет управљања Високом школом обезбеђује се систематским праћењем и анкетирањем
наставног, ненаставног особља и студената и оцењивањем организације управљања Школом,
њиховог односа према студентима што све сачињава извештај о раду који је доступан
јавности.
Услови и поступак заснивања радног односа и напредовање ненаставног особља утврђени су
Правилником о избору наставника и Правилником о организацији и систематизацији послова
у Високој школи.
Школа обезбеђује квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију и
кроз различите обуке обезбеђује перманентно унапређење знања и радних способности на
професионалном плану.
Послови из делатности Школе врше се y oквиру посебних организационих целина, то су:
-

Наставно-образовна јединица

-

Секретаријат

У оквиру Наставно-образовне јединице формирани су одсеци и катедра ради остваривања
наставе и то:
Одсек Примењених уметности и дизајна:
-

Стyдијски прогрaм Дизајн ентеријера

-

Стyдијски прогрaм Графички дизајн

Одсек ликовних уметности:
-

Студијски програм Ликовна култура

Катедра друштвено-хуманистичких предмета
Статутом школе предвиђено је да се може формирати и Пројекат центар.
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

У Секретаријату Школе обављају се правни, стручни, административни, кадровски,
рачуноводствени, библиотечки, администpативни, технички и други послови који су од
заједничког интереса за обједињавање делатности Школе и који се систематизују по
службaма за:
- правне и опште послове,
- рачyноводствене послове,
- послове студентских питања
Радом стручних слyжби руководи и координиpа секретар Школе.
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у
оквиру одговарајућих организационих јединица
Стално запослени ненаставни радници на Високој школи ликовних и примењених уметности
струковних студија у Београду

СЕКРЕТАРИЈАТ :
Служба за правне и опште послове:
1.
Јовица В. Симић
2.
Анка С. Макевић
Служба рачуноводства:
3.
Јека А. Самарџић
4.
Јелена Ј. Дучић
Служба за студентска питањa:
5.
Снежана М. Павловић
6.
Александра Ж. Драшковић
Демонстратори-лаборанти:
7.
Бранислава С. Лалић
8.
Никола Х. Стецки
9.
Биљана П. Ранковић
Техничка служба:
10. Џавид М. Мехмед
11. Анка Ф. Вуликић
12. Фидахија С. Хамидовић
13. Махија С. Мушић
14. Слађана Т. Јовановић
15. Весна Ж. Радев

секретар
технички секретар
руководилац службе рачуноводства
благајник
руководилац студентске службе
референт студентске службе
демонстратор-лаборант
демонстратор-лаборант
демонстратор-лаборант
домар-ложач
спремачица-портир
спремачица
спремачица
спремачица
спремачица

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

Дефинисаност организационе
структуре

Елементи анализе

Категорија
процене
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Опис процене
Дефинисана организациона структура са јасним
надлежностима Нормативним актима јасно утврђени
органи управљања и пословођења
Недовољно изграђена култура комуникације на свим
нивоима
Усавршавање кадрова у циљу континуираног
напредовања
Недовољан број финансираних извршилаца из реда
ненаставног особља - библиотекар информатичар
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Вредност
процене
+++

++
++
+++

2

праћење и оцењивање квалитета
рада стручних служби и
ненаставног особља, уз мере за
унапређење

Праћење и оцењивање
квалитета управљања
установом, уз мере за
унапређење

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Анкета за запослене
+++
Недовољно добра сарадња између радних тела и
органа управљања

+++

Побољшање сарадње између наставног и ненаставног
особља на равноправној основи

++

Мањи ниво сарадње и разумевања између наставног и
ненаставног особља
Компетентност и искуство ненаставног особља у
обављању послова из свог домена
Свакодневна контрола свих стручних служби од стране
претпостављених
Недостатак адекватног простора за архивирање
документације

++

+++

+++

Усавршавање кадрова у циљу континуираног
напредовања
Непостојање програма развоја и
усавршавања кадра ненаставног особља

++
++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10
Органи Школе у предстојећем периоду треба да изврше усклађивање свих организационих
структура са захтевима утврђеним стандардима за самовредновање, Правилником о
организацији и систематизацији послова, донеће иновирана упутства о раду, како би рад
служби био ефикаснији.
Висока школа ће и у предстојећем периоду перманентно пратити и евалуирати примену
поступака за обезбеђење квалитета управљања и ненаставне подршке, предвиђених
општим актима Високе школе и усавршавати их и даље развијати.
Висока школа ће и даље наставити да побољшава услове рада ненаставних радника
обезбеђивањем адекватног простора, увођењем информационог система, набавком
савремених средстава за рад и генерално побољшањем техничких услова рада у складу са
финансијским могућностима.
Висока школа ће наставити да постиче и унапређује професионалне компетенције
ненаставних радника, инсистираће на професионалном понашању и мирном решавању
несугластица и отвараће већи простор за иницијативе и идеје запослених и изражавање и
уважавање мишљења ненаставних радника.
Постоје све релевантне информације о раду стручних служби које се редовно ажурирају на
сајту Школе.
д) Показатељи и прилози за стандард 10
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској установи у
оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Статут високошколске јединице
Прилог 10.2. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.3. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада
стручних служби
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ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 11
КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 11
Акредитовани студијски програми на Високој школи ликовних и примењених уметности
струковних студија остварују наставни процес по утврђеном распореду наставе у салама,
учионицама и атељеима, уз коришћење савремене техничке опреме. Просторни
капацитети и опрема обезбеђују квалитетно извођење наставе на свим годинама
студија и на свим акредитованим студијским програмима, а просторни капацитети
усклађени су са укупним бројем студената.
Све учионице су климатизоване, сала, атеље ДЕ и рачунарски кабинети опремљени су са
видеопројекторима, бежичним приступом интернету, а техничка опрема се усклађује са
укупним бројем студената на студијском програму.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија учинила је напор да
употпуности обезбеди простор за извођење наставе реорганизацијом расположивог
простора, тако да је од иницијалних 648,20м2 добила 683,60м2 што у потпуности одговара
стандарду за акредитацију у погледу обима и структуре просторних капацитета за поље
уметност од 5 м2 нето простора по студенту. Поред тога извршена је адаптација рачунарских
кабинета, уређена је сала и холови школе. Потписан је уговор о уступању на коришћење
просторија Основнe школe "Влада Аксентијевић" Београд, ликовног кабинета (57 м2),
мултимедијалне учионице (60 м2), библиотеке (50 м2), изложбеног простора (галерије од 24
м2 и главног хола од (80 м2) Високој школи, а ради одржавања часова практичне наставехоспитовања студената, (опсервација наставе и држање испитних часова) у оквиру наставног
предмета Методика наставе ликовне културе са школским часом.
Омогућен је приступ интернету свим студентима и запосленим у школи преко LAN и Wireless
мреже.
Школа располаже са 29 рачунара у настави и уметничком раду, 15 у рачунарском кабинету
Дизајна ентеријера, 8 у рачунарском кабинету Графичког дизајна , 2 у атељеу Дизајна
ентеријера, по 1 у сали и графичком атељеу, библиотеци, зборници и канцеларији
директора.
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, наставне базе,
организационе јединице, службе)
Укупна бруто површина у установи м2
1025,70м2
Панте Срећковића бр.2 Београд
ПРОСТОРИЈЕ НАМЕЊЕНЕ НАСТАВИ
ред
.бр.
1.
2.
3.

просторија

ознака

Сала
Учионица - графички атеље
Вежбаонице
Атељеи

14
10
17
21
22
06
10а
23
26
19
03
18
Холови

4.

Компјутерске лабораторије

5.
6.
7.

Радионица
Библиотека са читаоницом
Изложбени простор

Укупан број места
Укупна нето површина у настави
ПРОСТОРИЈЕ НАМЕЊЕНЕ СЛУЖБАМА
ред.бр.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

просторија
Секретаријат
Канцеларија директора
Архива
Служба за студентска питања
Служба рачуноводства
Зборница
Зборница ДЕ
Остава
Чајна кухиња
Холови
Тоалети
Котларница

број
места
90
20
10
15
15
30
5
30
20
15
5
4
/

површина
88,50
35,50
30,14
38,19
47,43
90,50
26,35
179,4
48,65
32,14
7,50
19,30
40,00

259

/
683,60 м2

ознака
13
16
08
08а
18
15
27
24
09
/
01,02,12,28,
29
04

број места
1
10
/
3
2
10
8
/
/
/
/

Укупан број места
Укупна нето површина за службе

списак с.програма који
користе простор
ГД, ДЕ, ЛК*
ГД, ДЕ, ЛК*
ГД, ДЕ, ЛК*
ГД, ДЕ, ЛК*
ГД, ДЕ, ЛК*
ЛК*
ГД,ЛК*
ГД,ДЕ*
ДЕ*
ГД*
ЛК*
ГД, ДЕ, ЛК*
ГД, ДЕ, ЛК*

површина м
14,40
23,14
9,00
21,53
12,55
19,30
13,42
7,00
7,35
120,64
28,47

2

/

31,65

34

/
342,10м2

*скраћенице студијских програма:ГД - Графички дизајн; ДЕ - Дизајн ентеријера; ЛК - Ликовна култура.
1.
Ликовни кабинет
57,00 м2
2.
Мултимедијална учионица
60,00 м2
3.
Библиотека
50,00 м2
4.
Изложбени простор галерија
24 ,00 м2
5.
Главни хол галерија
80,00 м2

Укупна уступљена површина у ОШ "Влада
Аксентијевић" Београд м2

271,00 м2

Поенкареова 8
Београд

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у
наставном процесу и научноистраживачком рад
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рачунари
Рачунар Сервер
Лап –топ рачунар
Скенер
Дигитални ЛЦД пројектор
Дигитална видео камера
Дигитални Фотоапарат
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29 ком
1 ком
1 ком
2 ком
4 ком
1 ком
2 ком

2

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ласерски штампачи
Колор ласер штампач
Столови за компјутере
Фотографски статив
Рефлектор
Светлосна кутија за фотографију
Дигитални видео плејер
Пећ за печење глине
Графичка преса
Преса за високу штампу
Пројекцијско платно
Брусни мотор
Брусилица
Апарат за варење
Рамови за сликање
Вајарски штафелаји
Школске клупе
Вајарски козлићи
Школске столице
Витрине –ормари
Витрине за књиге
Рамови за слике
Школске табле
Сликарски козлићи
Сликарски штафелаји
Табле за сликање
Подијум
Бела магнетна табла
Књиге

4 ком
1 ком
29 ком
1 ком
1 ком
1 ком
2 ком
1 ком
1 ком
1 ком
4 ком
1 ком
1 ком
1 ком
105 ком
29 ком
63 ком
6 ком
130 ком
18 ком
12 ком
40 ком
4 ком
27 ком
30 ком
42 ком
4 ком
1 ком
1.574,00 јединица

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

Усклађеност просторних капацитета са
укупним бројем студената

Елементи
анализе

Категорија
процене

Опис процене

Вредност
процене

S
(Strengths):
предности

Просторни капацитети су усклађени са стандардима за
поље уметност и бројем студената на студијским
програмима,

+++

W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Недостатак адекватног простора за читаоницу
Недостатак простора за увођење нових предмета који
укључују студијску опрему
Недостатак простора за специјалистичке студије
Обезбеђење простора уговорима о уступању простора
на коришћење или уговорима о закупу
Немогућност обезбеђења финансијских
средстава неопходних за даље преуређење и
проширење просторних капацитета
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+++

++

++

3

рачунарске учионице

Усклађеност капацитета опреме
са бројем студената

Адекватност техничке,
лабораторијске и остале
опреме

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности

Приступ Интернету је Студентима омогућен константно
преко wirelles мреже

W
(Weaknesses) :
слабости

Мали број рачунара у кабинету Графички дизајн

O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Обезбедити опрему из донација или путем пројеката
сарадње и интерним конкурсима

Опрема би могла у краћим интервалима да се обнавља

Изналажење нових извора финансијских
средстава за опремање.

++
+++

+

Недостатак средстава за даљу набавку опреме
++
Мали број студената тако да количина опреме коју треба
обновити није велика

++
+++

Недостатак средстава за даље усклађивање и једнак
третман студијских програма
Формирана су два кабинета у којима се доминантно
користе рачунари
Мали број рачунара који могу да подрже сложене
захтеве на вежбама и пројектима
Обезбедити опрему из донација или путем пројеката
сарадње и интерним конкурсима

+
++
++

+++

+

Недостатак средстава за куповину рачунара
Недостатак средстава за куповину адекватних софтвера

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија испуњава стандард 11.
али мора наставити са побољшавањем квалитета простора и опреме и изналазити начине
за обезбеђење финансијских средстава у циљу осавремењивања постојеће опреме.
Праћење и усклађивање капацитета простора и опреме у складу са потребама наставног
процеса и са бројем студената. Наставити са интерном контролом простора и опреме
анкетирањем студената и запослених у Школи. Савремену техничку опрему учинити
доступном свим студентима без обзира ком студијском програму припадају. Наставити са
започетим опремањем. Обезбедити средства за лиценцирање софтвера.
д) Показатељи и прилози за стандард 11
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, наставне базе,
организационе јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у
наставном процесу и научноистраживачком раду
Прилог 11.1. Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим
студијским програмимима
Прилог 11.2. Анкета студената о квалитету простора и опреме
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ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 12
ФИНАНСИРАЊЕ

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 12: Финансирање
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
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 12
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија све своје активности
финансира из два извора финансирања: буџетских средстава и сопствених средстава у које спадају
средства добијена плаћањем школарина студената и других прихода по основу студирања
(административни трошкови студирања). У табели се налазе подаци извори финансирања
изражени у процентима за последње четири године.
Година

Приходи из буџета

Сопствени приходи

2008
2009
2010
2011

94,40%
92,40%
85,42%
94%

5,60%
7,60%
14,58%
6%

Средства из буџета републике Србије Министарства просвете наменски уплаћује и њихова
расподела подразумева исплату зарада свих запослених и измирење трошкова: ПТТ услуга,
комуналних услуга, топлотне енергије, електричне енергије и других намена у складу са законом.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија финансира активности развоја
и усавршавања који доприносе побољшању квалитета наставе и набавку савремене
информатичке и друге опреме у складу са својим могућностима.
Школа од оснивања позитивно послује упркос бројним трансформацијама што говори у прилог
томе да су сва наведена укупно издвојена средства реална. Наведени подаци су изнети на основу
финансијских извештаја.
Школа планира своје активности у трогодишњем периоду на основу: остварених прихода,
остварених расхода, планираног броја уписаних студената и броја дипломираних студената.
Планирање финансијских активности Школа доставља Министарству просвете у трогодишњем
периоду. Планиране активности су усмерене на зараде запослених, материјалне трошкове и на
унапређење наставног процеса на основу набавке рачунарске опреме, побољшање квалитета
просторија и наставног процеса.
Финансијско пословање Школе доступно је органу управљања, финансијски извештај се усваја на
Савету и доставља директном кориснику средстава Републике Србије. Служба рачуноводства
саставља и тромесечни периодични извештај о извршењубуџета, односно финансијских планова.
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују
следећи елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

извори финансирања

S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности

финансијско планирање и одлучивање

T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности

W
(Weaknesses) :
слабости

O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Опис процене
Ниска цена школарине која се није мењла у
последње 3 године и
Конкурентна је у односу на цене школарине
високообразовних установа сличног профила
Недовољна финансијска средства за
реализацију већине пројеката и планова
Проналажење извора финансирања
путем пројеката и сарадње са привредом и
другим институцијама
Увођење специјалистичких студија које студенти
финансирају из сопствених средстава
Директан утицај броја уписаних
самофинансирајућих студената на финансирање
школе
Директор школе и надлежни органи
врше планирање и расподелу финансијских
средстава к а о и м е р е штедње у складу са
расположивим средствима
Из буџета се добијају само средства за исплату
зарада запосленима и минимални материјални
трошкови са коима је не могуће покрити ни
превоз радника
Висока реална цена студирања у пољу уметности
Потпуном нтеграцијом у европски образовни
простор и привредним развојем створиће се
могућност за добијање више средства за
образовањеиз буџета Републике
Немогућност финансирања планираних
активности због буџетског дефицита и лоше
економске ситуације у земљи која се одражава
на школство

Вредност процене
++

+++
++
++
+++

+++

+++

++

+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12

Увођење нових студијских програма пре свега другог нивоа, привући што већи број
самофинансирајућих студената, проширењем просторних капацитета. Приступањем Европској унији
и побољшањем економске ситуације у земљи створиће се сви неопходни услови за повећањем
средстава која се обезбеђују из буџета Републике Србије и самим тим и за остваривање свих
планираних активности Школе.
д) Показатељи и прилози за стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину
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ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 13
УЛОГА СТУДЕНАТА У
САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ
КВАЛИТЕТА

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
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
високошколске установе.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 13
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду уважава
студенте као кључне субјекте у процесу самовредновања и провери квалитета, обзиром да
су они крајњи корисници већине активности школе. При томе, Школа образује релативно
мали број студената у поређењу са другим високошколским устновама, Школа по
студијском програму школује 45 студената, односно по години студија, школује 15
студената, те је ову реланост уградила у процес самовредновања и провере квалитета.
Значајна улога студената обезбеђена је Актима Школе дефинисањем њихове улоге у
процесу обезбеђења квалитета, у оквиру рада Студентског парламента и студентских
представника у Савету школе, те учешћем у раду Наставног већа као и у комисији за
контролу и праћење квалитета. Апострофирана је важност континуиране анализе оцена
студената, путем анкетирања њихових процена квалитета установе, студијских програма,
наставе, и услова рада.
У погледу учествовања у Комисији за контролу квалитета, представници студената су
заступљени са по једним чланом, који је представник његовог студијског програма. Од
укупно 11 чланова Комисије, 3 члана су студенти, односно процентуално 27,27 %.
Мандат студената у Комисији за обезбеђење квалитета траје годину дана, а њихово учешће
је одређено Статутом школе.
Ставови и процене квалитета од стране студената је континуирано се прате путем анкете и
рутински су део активости Школе, а студенти су охрабривани да отворено и критички
сагледавају све аспекте квалитета рада Школе за које су компетентни. Анкетирање се
обавља у складу са Правилником обезбеђењу и унапређењу квалитета, а резултати се јавно
публикују. Узимајући у обзир мали број студената, Школа се није ослањала на
репрезенативни узорак анкетираних студената, већ је прилику да буду анкетирани и да
изразе своје ставове и процене омогућила свим студентима. Анонимност оцењивања је
обезбеђена процедуром дефинисаном Правилником. Оцена квалитета наставе, услова
рада, те педагошког рада наставника формира се првенствено на проценама које су дали
студенти. Такође, уоколико анализе укажу на ниску оцену појединих аспекaта квалитета
рада настaвника, низак проценат пролазности дефинисане су и предузимају се корективне
мере у складу са одредбама Правилником обезбеђењу и унапређењу квалитета. Такође,
одговарајућим одредбама општег аката у складу са законом, које се односе на избор
наставника, значајан показатељ је оцена педагошког рада наставника.
Представници студената учествују у раду савета са 3 члана које бира Студентски парламент
Школе, у раду Наставног већа учествују са по једним представником сваког од три студијска
програма, те им је омогућено да изразе своје ставове, позитивне и негативне оцене. Такође,
у складу Законом и Статутом школе, студенти учествују у расправи и доношењу одлука о
питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма,
анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова.
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:

Улога студената у самовредновању и провери квалитета

Елементи анализе

Категорија
процене
S
(Strengths):
предности

W
(Weaknesses) :
слабости

O
(Opportunities):
могућности

T
(Threats):
опасности

Опис процене
Дефинисане процедуре анонимног анкетирања
студената омогућавају да студент без претње
последицама може изразити своју оцену
Студентска оцена је инкорпорирана као
показатељ који носи велику тежину и
релевантност за процену квалитета
Како је култура развоја система квалитета у
почетним фазама, део студената са тешкоћама
прихвата слободу и одговорност коју носи са
собом анонимно анкетирање
Реализација корективних мера које су
узроковане и покренуте ниским оценама
студената су јасан показатељ значаја и
релевантности студентске оцене
Доследно реаговање на ставове и мишљење
студената је снажан фактор развоја културе
обезбеђења квалитета те анкетирању даје
специфичан значај
Анкетирање студената у Школи је постала
стандардна процедура, одосно инкорпорирана
је и прихваћена као рутинска и незаобилазна
активност
Анонимност оцењивања код дела студената се
злоупотребљава услед недовољне свести о
одговорности коју са собом носи могућност
анонимног изражавања сопствених ставова, и
последица које настају необјективним оценама

Вредност
процене
++

++

+

+++

+++

+++

+

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13

Наставити подстицање студената да активно учествују у процесу анкетирања, те да своје
оцене формирају објективно и непристрасно.
Објаснити слободе, али и одговорности као и могућност да студент оцењује суштинске
аспекте квалитета. Директно у контакту са студентима и њиховим представницима, указати
на корективне мере које су предузете, како би се подвукао доживљај значаја коју има
њихова процена у функцијама контроле квалитета.
д) Показатељи и прилози за стандард 13
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери
квалитета
Прилог 13.2. Анкете студената
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ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Панте Срећковића 2

ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ
СТАНДАРД 14
СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И
ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА

Мај 2012.

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења
квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија је усвајањем
Стратегије обезбеђења квалитета, Статутом и правилницима, установљавањем органа
обезбеђења квалитета, уоквирила институционалну основу за систематско праћење,
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима функционисања и рада.
На седницама Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, која се у трогодишњем
образовном циклусу састајала у просеку на месечном нивоу, перманетно и систематски
пратила показатеље квалитета, а представници студијских програма, наставници као
чланови Комисије, и студенти као представници својих колега са сваког од три студијска
програма, систематски су процењивали индикаторе квалитета, односно његове флуктуације.
Школа је такође обезбедила услове којима је омогућено да се перманентно и систематски
прикупљају и обрађују подаци потребни за оцену квалитета у свим областима које су
предмет самовредновања, односно индикатори квалитета.
Формиран је скуп мерних инструмената, упитника за процену, укључујући и анкетни упитник
којим су процењивани ставови дипломираних студената, који су управо завршили први
образовни циклус у Школи. Овде спада формирани и усвојени упитник за вредновање
стручних компетенција студената из првог образовног циклуса који ће бити дистрибуиран
послодавцима, након чега следи анализа и релевантне мере које следе.
Школа је својим Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета студијских програма,
наставе и услова рада, институционализовала редовно периодично вредновање квалитета,
најмање једном у три године. Самовредновање и проверу квалитета Школе обавља
Комисија за самовредновање и праћење квалитета на начин предвиђен Правилником о
самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада и
Статутом Школе. Комисија саставља, након трогодишњег, јединствени извештај о
испуњености свих прописаних стандарда квалитета Школе.
Сви наставници и ненаставни радници, као и студенти, преко својим представника,
информисани су са успостављеним системом обезбеђења квалитета. Наставно веће Школе
анализира и усваја извештаје о резултатима анкетирања, извештаје о успеху студената у
студирању и на испитима, Школа је формирала базу података којом се трајно чувају
добијени подаци.
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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Београд

б) У оквиру овог стандарда методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи:
Елементи анализе

Категорија
процене

Редовнe повратнe
информацијe о
квалитету стечених
компетенција
дипломираних
студената

S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности

Континуитет у реализацији процеса
обезбеђења и
унапређења квалитета

T
(Threats):
опасности
S
(Strengths):
предности
W
(Weaknesses) :
слабости
O
(Opportunities):
могућности
T
(Threats):
опасности

Опис процене
Могућност сарадње са Националном службом за
запошљавање и појединим
привредним субјектима и
институцијама
Одржавање контаката са
дипломираним студентима
Дипломирани студенти као freelancer-и
Могућност ажурног добијања повратних
информација од послодаваца и Националне
службе за запошљавање
Побољшање квалитета Установе у целини,
студијских програма и наставе
Отежан контакт са бившим студентима
запосленим у иностранству
Правилницима дефинисане и прописане
процедуре
Учесталост и континуитет у
реализацији процеса квалитета
Неадекватна процена значаја студентског
оцењивања
анкетама код дела студената
Недовољно развијена свест
студената о њиховој улози у
обезбеђењу квалитета
Законска регулатива континуитета у реализацији
процеса обезбеђења и унапређења квалитета
Недовољна заинтересованост
спољних субјеката у процесу
обезбеђења квалитета

Вредност
процене
++

+++
+++
++
++
++
+++
+++
+
+

+++

++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14
Школа ће наставити са континуираним праћењем и усавршавањем успостављеног система
обезбеђења квалитета, те увести иновације у погледу метода прикупљања и обраде
података.
Школа ће припремити и спровести поступак едукације запослених и студената у области
обезбеђења квалитета.
Школа ће и даље радити на продедурама редовног и систематскг прикупљања и обраде
података неопходних за процену квалитета у свим релевантним сегментима.
д) Показатељи и прилози за стандард 14
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима
које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу
одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе.

Председник Комисије за обезбеђење
и унапређење квалитета:
мр Александар Контић
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