Информације презентоване на сајту ВШССИТ (ITS)
о активностима које обезбеђују систематско праћење и
периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење
квалитета рада високошколске установе
Информације о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну
проверу квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске
установе, могу се наћи на сајту Високе школе струковних студија за информационе
технологије (енг. Information technology school, ITS) и на порталу документација
(google sites). Укратко ћемо указати на неке од елемената на тим изворима
информација.

1. Сајт ВШССИТ (ITS)
На сајту Високе школе струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ, на
енглеском ITS), чија је интернет адреса http://www.its.edu.rs/ могу се видети линкови: UPIS,
PROGRAMI, ŠTA DOBIJATE, E-UČENJE, ŽIVOT ŠKOLE, O NAMA, GALERIJA, POSTANITE
DEO ITS TIMA, SHOP.

Слика 1. Почетна страна ВШССИТ
Указаћемо само на неке линкове и на неке о информација које се на њима могу наћи,
а указују на квалитет студијских програма, наставног кадра, материјалне основе
наставе и рада ВШССИТ.
На почетној страници сајта могу се видети следеће информације:
• 92,86% успешних дипломаца
• Информације о студијским програмима на основним и мастер струковним
студијама
• Информације о студирању на ВШССИТ
• Простор и опремљеност
• Шта кажу наши студенти
• Документација за упис
• Цене студија
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Професорски тим ВШССИТ

На линку “ITS zapošljava svoje studente” (https://www.its.edu.rs/its-zaposljava-svojestudente/) у оквиру секције „Шта добијате“ могу се видети информације о циљу и
развијеној делатности Центра за развој каријере (енг. Center for Career Development,
CCD), који је на располагању студентима, и омогућава им доступност информација
о бројним компанијама које нуде посао студентима профила какви се школују у
ВШССИТ. Ту се види и листа (лого) од 33 компаније са којима је ВШССИТ
потписала протокол о сарадњи и које запошљавају студенте ВШССИТ.
Преко линка „PROGRAMI“ долази се до информација о студијским програмима:
• Студијски програм ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
• Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
• Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
• Студијски програм РАЧУНАРСКА МУЛТИМЕДИЈА
• Мастер струковне студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
• ECTS кредити
• Међународни стандарди
• Савременост програма
На почетку, поред кратког описа исхода учења сваког студијског програма, може се
видети и који су светски стандарди и наставни програми уграђени у студијске
програме ВШССИТ, као и низ других корисних информација - којим знањима и
вештинама ће студенти овладати, на којим радним позицијама могу да се запосле
студенти који заврше одабрани студијски програм, као и да се детаљније упознају са
планом и програмом кроз описе сваког предмета појединачно.
У овом случају биће представљени конкретни елементи сајта ВШССИТ за студијски
програм Електронско пословање.

Слика 2. Програми - Електронско пословање
Кликом, у било ком студијском програму, на линк “Pogledajte kompletan spisak
predmeta na studijskom programu”, види се преглед свих предмета са називом
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предмета и кључним садржајима предмета, семестром изучавања и бројем ЕСПБ. У
анализи студијског програма Електронско пословање то изгледа као на следећој
слици.

Слика 3. Списак предмета на студијском програму Електронско пословање
Кликом на назив било ког предмета добијају се детаљније информације о
појединачном предмету (циљ предмета, исход предмета, садржај предмета), као и
кратка видео информација у којој наставник представља свој предмет. На слици која
следи приказан је један од обавезних предмета «Е-услуге» на студијском програму
Електронско пословање.

На линку “O NAMA”, поред осталог, добијају се информације:
• О ВШССИТ
o Реч директора
o Оснивачи
o Манифест школе
o Мисија и циљеви
o Грб школе - значење
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ИТС тим
Студент у фокусу
o Алумни
o Завршни радови
o Утисци студената
Компаније са којима ВШССИТ сарађује
Чланства и партнерства
coDEsign (Фестивал програмирања и дизајна)
Поставите питање
Локације за праксу
Адресе и телефони

Даћемо кратку напомену само о неким линковима у оквиру линка “O NAMA”.
На линку “Dokumеntacija” постављени су документи:
• Статут ВШССИТ
• Закон о високом образовању
• Стратегија обезбеђења квалитета
• Информатор о раду ВШССИТ
• Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета
• Мере и субјекти за обезбеђење квалитета
• Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета наставног процеса
• План издавачке делатности
• Правилник о условима и поступку избора наставника и сарадника
• Упутство за израду завршног рада
• Анкета за студенте
На линку “ИТС професорски тим” или “Упознајте наш тим” могу се видети кратке
биографије наставника и сарадника ВШССИТ, као и видео клип где сваки
наставник/сарадник даје кратке информације о себи.

2. Портал документација
У ВШССИТ је у новембру 2010. године покренут портал документација, који се
налази на адреси www.its.edu.rs/dokumentacija, на коме се могу прегледати
документа која су у примени у ВШССИТ. Циљ портала је ефикаснији увид
запослених у правилнике, одлуке, записнике са седнице већа и друга документа,
систематско праћење и периодична провера квалитета у циљу одржавања и
унапређење квалитета рада ВШССИТ, боља информисаност запослених, као и
ефикаснија примена докумената, што доприноси бољем раду ВШССИТ и подизању
квалитета.
Портал је од 2015. године реорганизован, а континуално се допуњава новим и
измењеним материјалима/актима који су у складу са Статутом ВШССИТ, Законом о
високом образовању Републике Србије, одлукама и правилницима Комисије за
акредитацију и проверу квалитета (КАПК), Националног тела за акредитацију и
проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ), Националног савета за
високо образовање Републике Србије (НСВО), тако да буде погоднији за коришћење
и са актуелним информацијама. На порталу постоје следеће секције:
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Анкете
Годишњи извештаји,
Извештаји о избору у звања,
Извештаји о самовредновању,
Квалитет,
Мапирање исхода учења,
Одлуке,
Планови,
Седнице Већа
Статут и правилници,
Упутства за наставнике,
Упутства за студенте.

У наставку ће, ради илустрације увида у портал докуменатција, бити приказани неки
од скупова тих докумената.
У оквиру секције Анкете постављени су образци студентских анкета са питањима и
анализе анкета које израђују Комисија за квалитет и помоћник директора за квалитет
(и разматрају се и усвајају на Наставно-стручном већу). Као пример, на следећој
слици приказане су анализа анкете и образци анкета за зимски семестар 2018/2019.
године.

Слика 4. Документација - Анкета зимски семестар 2018/2019
У оквиру секције Квалитет постављена су документа у вези квалитета. Као пример,
на следећој слици приказани су стандарди квалитета из секције Квалитет на порталу
(иновиран усвојен 2013. године), где се види да постоји и докуменат из 2010. године,
па се на порталу документација чува и историјат промена докумената.
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Слика 5. Документација - Стандарди квалитета
Такође, у истој секцији се може видети и стратегија квалитета са прилозима који су
иновирани у току 2020. године.

Слика 6. Документација - Стратегија квалитета
У оквиру секције Статут и правилници постављени су Статут и разни правилници
ВШССИТ, као што се може видети на следећој слици.
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Слика 7. Документација - Правилници
У оквиру секције Седнице већа постављени су записници са седница Наставностручног већа ВШССИТ. Као пример, на сликама 8 и 9. je приказан одељак на
порталу са записницима са 66. и 67. седнице Наставно-стручног већа. На слици 10 је
приказан почетак записника са 66. седнице, а на слици 11 је приказан почеак
записника са 67. седнице Наставно-стручног већа, где се види да седници
присуствују и представници студенстког парламента, јер се на седници разматрају и
питања која се тичу непосредно студената (анализа резултата друге колоквијалне
недеље итд.).

Слика 8. Документација - Записник са 66. седнице Наставно-стручног већа
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Слика 9. Документација - Записник са 67. седнице Наставно-стручног већа

Слика 10. Документација - Извештај са 66. седнице Наставно-стручног већа
ВШССИТ
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Слика 11. Документација - Извештај са 67. седнице Наставно-стручног већа
ВШССИТ
У оквиру секције Мапирање исхода учења налазе се попуњени образци за мапирање
предмета на основу исхода учења сваког студијског програма, а на сликама које
следе приказано је мапирање предмета на студијском програму Електронско
пословање.

Слика 12. Мапирање исхода учења - студијски програм Електронско пословање (1)
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Слика 13. Мапирање исхода учења - студијски програм Електронско пословање (2)
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