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Документација која потврђује учешће студената у 

самовредновању и провери квалитета 

 

Из записника органа управљања и стручних органа, се види да су студенти чланови 

Савета Високе школе струковних студија за информационе технологије 

(ВШССИТ) и Комисије за послове праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја 

квалитета студијских програма, наставе и услова рада (Комисија за квалитет), и да 

се позивају на седнице Наставно-стручног већа, у случајевима предвиђеним 

Статутом ВШССИТ (члан 23) и Законом о високом образовању Републике Србије 

(члан 66). Такође се види да су студенти активни учесници у раду ових тела. 

 

Савет ВШССИТ 

Чланови Савета ВШССИТ из редова студената, у 2018/2019. години су: 

1. Јелена Савић, студент 

2. Матеја Јовановић, студент 

3. Матија Деспић, студент 

 

Три студента, чланове Савета ВШССИТ, бира Студентски парламент, сваке године, 

након избора за студентски парламент у априлу месецу. Редовно се позивају на 

седнице и достављају им се материјали као и свом осталим члановима Савета, што 

се види из мејлова којима се позивају и сви остали чланови Савета. Подаци у 

записницима са седница Савета (из архиве документације Савета) показују да су 

студенти редовно присутни на седницама Савета и да учествују у раду Савета 

својим диксусијама и пердлозима. 

На изборима 2019. године, Студентски парламент је изабрао следеће чланове за 

Савет: 

1. Надица Жаркић, студент 

2. Митар Ковачевић, студент 

3. Вук Русић, студент 

 

Комисија за квалитет 

Дана 17.06.2020. године, на 77. седници Наставно-стручног већа Високе школе 

струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ), изабрани су нови 

чланови Комисије за квалитет која броји 7 чланова, како би у комисији били 

заступљени наставници представници свих студијских програма (4 лица), поред 

представника ненаставног особља (1 лице) и представника студената (2 студента): 

1. мр Сњежана Торбица Првуљ, председник Комисије (представник наставника) 

2. проф. струк. студ. др Светлана Јевремовић, члан (представник наставника) 

3. проф. струк. студ. др Милена Илић, члан (представник наставника) 

4. наст. вештина, Горан Радић, дипл. инж., члан (представник наставника) 

5. Марко Раденковић, дипл. правник, члан (представник ненаставног особља) 

6. Светлана Марковић, члан (представник студената) 

7. Милица Видаковић, члан (представник студената) 



ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
 

 2 

Два студента, чланове Комисије за квалитет, бира Студентски паламент, сваке 

године, након избора за студентски парламент у априлу месецу. Студенти активно 

учествују у раду Комисије, давању примедби на извештај о самовредновању, који 

на крају и потписују, ако и сви остали чланови Комисије за квалитет. 

На изборима 2019. године, Студентски парламент је изабрао следеће чланове за 

Комисију за квалитет: 

1.  Светлана Марковић, студент 

2.  Милица Видаковић, студент 

 

Дана 01.03.2021. године, на 81. седници Наставно-стручног већа Високе школе 

струковних студија за информационе технологије (ВШССИТ) усвојен је предлог 

Студентског парламента о промени једног члана Комисије за квалитет из актуелног 

сазива Студентског парламента, па је уместо студенткиње Светлане Марковић која 

је дипломирала у међувремену за новог члана изабрана Надица Жаркић до избора 

нових чланова Студентског парламента. 

 

Наставно-стручно веће 

За учешће у раду Наставно-стручног већа ВШССИТ, студентски парламент је 

изабрао студенте: 

1. Алекса Павићевић, студент 

2. Марко Митровић, студент 

 

Из записника се седница Наставно-стручног већа ВШССИТ се види да се студенти 

обавезно позивају, присуствују и учествују у раду, када се ради о анализама и 

усвајању резултата анкета студената, резултатима колоквијума и испитних рокова 

и другим питањима предвиђеним чланом 23 Статута ВШССИТ, односно чланом 66 

Закона о високом образовању Републике Србије. 


